
Dôvodová správa 

Navrhnuté všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,VZN“) č. ______/2017 zo dňa 14. 12. 2017 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi je vypracované v súlade 
s novelou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení a doplnení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o odpadoch“) s účinnosťou od 1.5.2017. Prijatím novely zákona o odpadoch došlo k úprave 
existujúcich práv a povinností miest a obcí. Na základe praxe boli zistené určité nedostatky pôvodného 
znenia VZN č. 4/2016 zo dňa 14.0.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi, preto bol vypracovaný návrh nového VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi s účinnosťou od 1.1.2018. 

Mesto Sereď  návrhom všeobecne záväzného nariadenia: 

Upravuje pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu viac možností voľby veľkosti 
zbernej nádoby, zároveň zrušuje možnosť voľby frekvencie odvozu 1 krát mesačne a 2 krát 
mesačne - § 3 ods.3 písm. a). 
Kontrolou bolo zistené nedodržiavanie frekvencie vývozu komunálneho odpadu pri podnikateľských 
subjektoch. Podnikateľ si nahlásil frekvenciu vývozu komunálneho odpadu 1 krát mesačne a vyložil ju 
každý týždeň. Náklady na prepravu a uloženie odpadu neboli pokryté miestnym poplatkom za 
komunálny odpad. Kompenzáciou za zrušenie frekvencií odvozu 1 krát mesačne a 2 krát mesačne je 
možnosť výberu z viacerých veľkostí zberných nádob. 

 
Pridáva odpadové vrecia medzi zberné nádoby - § 3 ods. 3 písm. b).  
Malí podnikatelia si platia najnižší poplatok za komunálny odpad a reálne nádobou nedisponujú. 
Komunálny odpad bol podnikateľmi vynášaný do zberných nádob pri bytových domoch. Vo VZN je 
upravená možnosť použiť odpadové vrecia namiesto nádoby. Odpadové vrecia zabezpečuje a vydáva 
Mesto Sereď a jeho náklady sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálny odpad.   

 
Upravuje pôvodcovi odpadu individuálnu možnosť určiť si interval odvozu - § 3 ods. 4 
V prípade, že pôvodca odpadu nevyužije možnosť zberu zmesového komunálneho odpadu podľa §3 
ods. 3 písm. a) navrhovaného VZN s možnosťou voľby veľkosti zbernej nádoby, má možnosť 
individuálneho určenia intervalu odvozu  z možností odvozu 1 krát za 7 dní alebo 2 krát za 7 dní. 

 
Upravuje spôsob zberu zmesového komunálneho odpadu pre usporiadateľov verejných 
kultúrnych podujatí alebo organizátorov podujatí - § 5. 
Usporiadatelia a organizátori sa na nás obracali so žiadosťou  o možnosť  zakúpenia odpadových vriec  
pri jednorazovom vyprodukovaní väčšieho množstva komunálneho odpadu počas akcie, kde by 
nahlásenie väčšej nádoby na jeden odvoz nedávalo zmysel.  

 
Zavádza systém nálepiek  - § 3 ods. 8.  
V priebehu mesiacov apríl a máj 2017 bola vykonaná kontrola nádob na komunálny odpad 
u podnikateľských subjektov a u obyvateľov rodinných domov. Kontrolou bolo zistené, že občania 
a podnikateľské subjekty vykladajú väčší počet nádob ako je nahlásený. Vývoz komunálneho odpadu 
bude realizovaný len zo zberných nádob a odpadových vriec označených nálepkou odpadovej 
spoločnosti (zberné nádoby) alebo mesta (odpadové vrecia). 

 
Upravuje náklady na zbernú nádobu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  - § 5.  
Zapracované do VZN na základe §81 ods.3  zákona o odpadoch. 



 
Pridáva kontakty na nahlásenie nezákonne umiestneného odpadu - § 6. 

 
Upravuje možnosť odovzdať drobný stavebný odpad na zberný dvor za poplatok - § 7 ods.4 a 5. 
Zapracované do VZN v zmysle §82 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch. 

 
Upravuje interval triedeného zberu papiera, plastov, kovov, viacvrstvových kombinovaných 
materiálov a skla od rodinných domov, prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - 
podnikateľov - § 8 ods. 1 písm. b); § 9 ods. 1 písm. b); § 10 písm. b) 
Pôvodný interval 1krát za 7 dní mení na 1 krát za 14 dní. 

 
Upravuje interval odvozu jedlých olejov - § 11 ods. 1 písm. d)  
Pôvodný interval 1krát za 7 dní mení na 1 krát za 14 dní. 

 
Upravuje interval odvozu kontajnerov na šatstvo - § 15 ods. 2 
Pôvodný interval 1krát za 7 dní mení na 1 krát za mesiac. 

 
Upravuje spätný zber odpadových pneumatík - § 17 
Zapracované do VZN v zmysle § 69 ods. 8 písm. a § 72 zákona o odpadoch. 

Návrh nariadenia bol prerokovaný na Legislatívno-právnej komisii, Komisii pre rozvoj mesta 
a životného prostredia a Finančnej komisii. 

 


