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Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 
§ 6 ods. 1 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 
3, 8 a 18 písm. b) a §135 ods.15 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď“ č. _______/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Mesto Sereď týmto Všeobecne záväzným nariadením č. ../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „Nariadenie“) upravuje v rozsahu určenom osobitným 
predpisom1  podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Sereď. 

 

§ 2 
Zmesový komunálny odpad 

1. Mesto Sereď (ďalej len „mesto“) na svojom území zavádza systém : 

a) intervalového zberu zmesových komunálnych odpadov2 pre pôvodcov odpadu, ktorými 
sú : fyzické osoby, ktoré sú obyvateľmi mesta3, fyzické osoby, ktoré majú na území mesta 
prechodný pobyt alebo ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území mesta na iný účel ako na podnikanie.  

b) množstvový zber4 zmesových komunálnych odpadov pre pôvodcov odpadu, ktorými sú : 
ba)  právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, 
bb)  právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území mesta na 
iný účel ako na podnikanie.   

2.   Na zber zmesového komunálneho odpadu mesto určuje zberné nádoby a interval vývozu 
takto :  

a) malé kameninové nádoby určené na zber drobného odpadu z ulíc mesta s vývozom v intervale 
2 krát za 7 dní, 

b) 110 litrové alebo 120 litrové plastové nádoby (čiernej farby) alebo kovové nádoby určené pre 
rodinný dom  s vývozom v intervale 1 krát za 7 dní,  

c) 1100 litrové plastové nádoby (čiernej farby) alebo kovové nádoby určené pre bytový dom, 
s vývozom v intervale 2 krát za 7 dní,  

d) 110 litrové, 120 litrové a 1100 litrové plastové nádoby (čiernej farby) alebo kovové nádoby 
určené pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov s možnosťou intervalu vývozu       
1 krát mesačne, 2 krát mesačne, 1 krát za 7 dní, 2 krát za 7 dní. 

                                                
1 § 80 ods.6 a 7 a § 81 ods. 3, 8 a 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2 § 80 ods. 4 zákona č. 79/2016 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3 § 3 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
4 § 80 ods. 8  zákona č. 79/2016 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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e) 110 litrové, 120 litrové a 1100 litrové plastové nádoby (čierne) alebo kovové nádoby určené 
pre právnické osoby nevykonávajúce podnikateľskú činnosť s možnou intervalu vývozu 1 krát 
mesačne, 2 krát mesačne, 1 krát za 7 dní, 2 krát za 7 dní. 

3. Zmesový komunálny odpad obsahujúci biologicky rozložiteľné odpady musí byť vyvážaný 
minimálne 1 krát za 14 dní. V prípade, ak zmesový komunálny odpad neobsahuje biologicky 
rozložiteľné odpady, môže byť tento interval dlhší ako 14 dní maximálne však do 1 mesiaca. 

4. Každý pôvodca odpadu je povinný používať na zber zmesového komunálny/neho odpadu len typ 
zberných nádob schválený mestom a zodpovedajúci systému zberu. 

5. Minimálny počet zberných nádob pre jednotlivých pôvodcov odpadu sa stanovuje takto: 

a) pre rodinný dom s jedným súpisným číslom sa určuje jedna 110 litrová nádoba pre jednu až 
šesť fyzických osôb poplatníkov5;  ak je v rodinnom dome s jedným súpisným číslom viac ako 
šesť poplatníkov určujú sa dve 110 litrové nádoby, 

b) pre bytový dom s menším počtom bytov ako 20 sa pre jeden byt určuje jedna 110 litrová 
nádoba, alebo jedna 1100 litrová nádoba pre celý bytový dom, 

c) pre bytový dom s počtom bytov 20 a viac sa určuje jedna 1100 litrová nádoba pre 20 bytov; ak 
je počet bytov v bytovom dome vyšší ako 20, určuje sa na každých ďalších dvadsať bytov vždy 
ďalšia jedna 1100 litrová nádoba.  

d) Pre nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo v užívaní právnických osôb alebo fyzických osôb, na 
ktoré sa vzťahuje systém množstvového zberu podľa odseku 1 písm. b) sa v závislosti od 
produkcie odpadu určuje minimálne jedna 110 litrová zberná nádoba.  

6.   Zberné nádoby o objeme 110 litrov určené na zmesový komunálny odpad zabezpečuje a vydáva 
obyvateľom rodinných domov bezodplatne mesto na obdobie 5 rokov; každú ďalšiu 110 litrovú 
zbernú nádobu si pred uplynutím obdobia 5 rokov zabezpečuje a na vlastné náklady obstaráva 
obyvateľ rodinného domu podľa podmienok určených v odseku 5 písm. a). 

7. Nezákonne umiestnený odpad, nachádzajúci sa v katastrálnom území mesta,  môže každý nahlásiť 
na mestský úrad ústne (osobne, telefonicky), alebo písomne (doručeným listom, príp. mailom).    

 

§ 3 

Drobný stavebný odpad 
1.   Na území mesta sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov6. 

2.   Množstvový zber drobného stavebného odpadu sa vykonáva pristavením veľkoobjemového 
kontajnera k bytovému domu alebo rodinnému domu na požiadanie pôvodcu drobného 
stavebného odpadu, ak tento odpad nepochádza z podnikateľskej činnosti.  

3. Množstvový zber drobného stavebného odpadu podľa odseku 2 je spoplatnený. 

 
 

                                                
5 §77 ods. 2 písm. a) zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
6 § 80 ods.5  zákona č. 79/2016 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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§ 4 

Triedený zber papiera 
1.   Triedený zber7 papiera sa v meste vykonáva prostredníctvom modrých plastových  nádob 

a transparentných vriec nasledovne: 
a) 1100 litrové plastové modré nádoby v stojiskách pri bytových domoch s vývozným intervalom          

1 krát za 7 dní,   
b) 120 litrové transparentné vrecia pre obyvateľov v rodinných domoch s vývozným intervalom    

1 krát za 7 dní. 

 

§ 5 
Triedený zber plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky  

1.   Triedený zber plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov sa v meste vykonáva 
prostredníctvom žltých plastových nádob a transparentných vriec nasledovne: 

a)   1100 litrové plastové žlté nádoby v stojiskách pri bytových domoch s vývozným intervalom   
1 krát za 7 dní, 

b)   120 litrové  transparentné vrecia pre obyvateľov v rodinných domoch s vývozným intervalom 
1 krát za 7 dní; v prípade papiera a viacvrstvových kombinovaných materiálov, tieto môžu 
byť zviazané špagátom do zväzkov. 

2.   Školský zber papiera si môžu školy na území mesta organizovať samostatne. 

3.   Školský zber viacvrstvových kombinovaných materiálov si školy na území mesta organizujú 
samostatne.  

 

§ 6 

Triedený zber skla 
Triedený zber skla  sa v meste vykonáva prostredníctvom zelených sklolaminátových zvonov 
a transparentných vriec: 

a)   1100 litrové - 1320 litrové sklolaminátové zelené zvony v stojiskách pri bytových domoch 
s vývozným intervalom cca 1 krát za 2 mesiace,  

b)   120 litrové  transparentné vrecia pre obyvateľov v rodinných domoch s vývozným intervalom 
1 krát za 7 dní. 

 

§ 7 
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 

1.   mesto realizuje kombinovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov8 zo záhrad, parkov 
a cintorínov a  zber biologicky rozložiteľného odpadu z potravín a kuchynského odpadu 
z domácností v prípade individuálnej bytovej výstavby - rodinných domov, prostredníctvom 
hnedých zberných nádob a čiernych vriec, v prípade konárov ich zber vykonáva vo zväzkoch:  

                                                
7 § 3  ods. 8 zákona č. 79/2016 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
8 § 2 ods. 6,7,8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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a) 140 litrové hnedé plastové nádoby – jedna nádoba pre jeden rodinný dom s vývozným 
intervalom    1 krát za 7 dní od marca do novembra. 

b) 120 litrové čierne vrecia na výmenu, v prípade vyloženia plného vreca – pre jeden  rodinný 
dom s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní od marca do novembra. 

c) konáre musia byť zviazané vo zväzkoch s maximálnou dĺžkou 2 metre, vývozný interval 1 krát 
za 7 dní od marca do novembra. 

d) zber jedlých olejov a tukov z domácností,  zhromažďovaný v nádobách a plastových fľašiach je 
realizovaný  s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní súbežne so zberom triedených zložiek 
komunálneho odpadu (t.j. papiera, plastu, kovu a skla)  z pred rodinných domov.   

2.   mesto informuje občanov o presných termínoch začatia a ukončenia zberu všetkými dostupnými 
spôsobmi t.j. tlačové periodiká, webová stránka mesta, úradné a informačné tabule mesta, mestský 
rozhlas. 

3.   Náklady na zabezpečenie zberných nádob a vriec na  triedený zber zložiek komunálnych odpadov9 
(t.j. náklady na 140 litrovú  hnedú nádobu na zber biologicky rozložiteľných odpadov), pri 
ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov10, znáša mesto. 

 
 

§ 8 
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne 

1.   mesto nevykonáva a nezodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským 
odpadom a reštauračným odpadom pochádzajúceho od prevádzkovateľa kuchyne. 

2.   Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľných  
kuchynských odpadov a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly, 
ako i zabezpečenie nakladania s týmto odpadom znáša prevádzkovateľ kuchyne. 

 

§ 9 
Objemný odpad 

1.   Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne 
používanej nádoby na zmesový komunálny odpad v meste. 

2.   Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje 2 krát ročne (spravidla na jar a na 
jeseň) mobilným zberom týchto odpadov priamo od  rodinných domov  a  v intervaloch vývozu 
určených mestom. 

3. O zbere objemného odpadu podá mesto informáciu v dostatočnom časovom predstihu osobitným 
oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.  

4. Na účely kolektívneho zberu objemného odpadu od bytových domov je možné 2 krát ročne 
prostredníctvom  správcu požiadať mesto o pristavenie veľkoobjemového kontajnera s následným 
zabezpečením odvozu objemného odpadu. 

 

                                                
9 § 80 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
10 § 27 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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§ 10 
Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok,  elektroodpad z domácností, použité prenosné 

batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory 
1. Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivých látok, zhromažďovanie a preprava 

elektroodpadov z domácností a zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje 
2 krát ročne (spravidla na jar a na jeseň) mobilným zberom týchto odpadov priamo od  rodinných 
domov  a  v intervaloch vývozu určených mestom. 

2. O zbere odpadov s obsahom škodlivých látok, o zbere elektroodpadov z domácností 
a zbere batérií a akumulátorov podá mesto informáciu v dostatočnom časovom predstihu 
osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania. 

 

§ 11 
Textil a šatstvo 

1. Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných kontajnerov. 

2. Mesto určuje na triedený zber textilu a šatstva kovové kontajnery, ktoré sú rozmiestnené na 
voľnom priestranstve pri bytových domoch a v okrajových častiach mesta pri rodinných domoch. 
Vývozný interval kontajnerov na šatstvo je 1 krát za 14 dní.  

 

§ 12 

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky. 

Nespotrebované lieky  a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekární.  

 

§ 13 

Zberný dvor  

1. Mesto má pre fyzické osoby - poplatníkov zriadený zberný dvor.  

2. Je vybudovaný na zber, uskladnenie a triedenie zložiek komunálnych odpadov z domácností. 

3. Zberný dvor prevádzkuje mesto. 

4. Prevádzková doba zberného dvora je uvedená na vývesnej tabuli pred vstupom do brány zberného 
dvora, na informačnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta, ktorým je internetová stránka mesta. 

5. Na zbernom dvore možno bezplatne odovzdať nasledujúce oddelene zbierané zložky 
komunálnych odpadov: obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, skla, kovov, 
viacvrstvových kombinovaných materiálov, jedlé oleje a tuky z domácností, objemný odpad, 
odpadové oleje a iné odpady s obsahom nebezpečných látok, textil a šatstvo, elektroodpady, 
odpady zo žiariviek, batérie a akumulátory. 
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6. Na zbernom dvore nie je možné odovzdať: odpadové pneumatiky a nespotrebované lieky 
a zdravotnícke pomôcky a odpad vznikajúci pri výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania 
fyzickej osoby - podnikateľa. 

 

§ 14 

Záverečné a zrušovacie ustanovenie 

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.07.2016. 

2. Zrušuje sa : Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 17/2012 zo dňa 11.12.2012 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

 

 

V Seredi, dňa 23.05.2016 

 

         _________________________ 

               Ing. Martin Tomčányi 

          primátor mesta 

 

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. ________________ 
dňa 14.06.2016. 

 

Deň vyhlásenia:  

Deň zvesenia:  

 


