
DODATOK č. 2/2006  
K  
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU  
NARIADENIU č. 1/2001  

    O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 
A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa uznáša v súlade s  § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
SNR č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona       
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 
o odpadoch) na Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 1/2001 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktorým sa mení 
uvedené VZN č. 1/2001 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2001 sa mení a dopĺňa nasledovne : 
 
 
1. V § 1 sa pôvodné znenie ods. 3 nahrádza novým znením: 
 
3.   Komunálne odpady sú :  

a)   odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a 
b)  odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo 

fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone 
činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby-podnikateľa;  

c)  odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, 
napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla 
používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk 
a parkovacích stojísk.  

d)  všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, 
ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene 
vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, 
fyzických osôb a občianskych združení.  

 
Zoznam konkrétnych odpadov, ktoré tvoria komunálne odpady je uvedený v prílohe         
č. l tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou  súčasťou. 

 
2. V § 1 sa pôvodné znenie ods. 6 nahrádza novým znením: 

 
6.   Užívateľmi zberných nádob sú : 
 

a) v prípade zberu zmesového komunálneho odpadu a separovaného odpadu poplatníci 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (upravené 
v osobitnom VZN), vrátane osôb, za ktoré poplatok platia, ktorým boli nádoby 
zverené do užívania, alebo sú majiteľmi nádob, 

b) v prípade zberných nádob špeciálne určených a označených na donáškový zber 
(napr. zber objemných odpadov a nebezpečných odpadov) každá fyzická osoba 
s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Sereď,     

c) mesto Sereď, príp. poverení  zamestnanci mesta a subjekt poverený zberom a zvozom 
odpadu (zmluvný partner mesta v súlade s § 39 ods. 7 zákona o odpadoch). 



3. V § 1 sa pôvodné znenie ods. 8 nahrádza novým znením:  
 

8. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri 
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného VZN vo výške, ktorá 
je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. 

 
4. V § 1 sa pôvodné znenie dopĺňa novými odstavcami 9, 10 a 11:  
 

   9.  Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. 
 

 10.  Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd 
alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu 
a poľa, ktoré spadajú do kategórií elektrozariadení a ktoré sú určené na použitie pri 
hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd. 
Kategórie elektrozariadení :  

 
  - veľké domáce spotrebiče, 

- malé domáce spotrebiče, 
  - informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, 
  - spotrebná elektronika, 
  - svetelné zdroje, 

- elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych    
priemyselných nástrojov), 

  - hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely, 
      -  zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných    

výrobkov), 
  - prístroje na monitorovania a kontrolu, 
  - predajné automaty. 

  
    11.  Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých komponentov, 

konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v 
čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. 

 
 12. Miestom určeným na uloženie odpadu je priestor vymedzený vnútorným objemom 

zbernej nádoby určenej mestom Sereď k uloženiu odpadu  podľa tohto VZN a zberný 
dvor mesta Sereď. V prípade zberu triedených zložiek odpadov ako sú napr. plasty, 
sklo a papier, je miestom na ich uloženie aj priestor v blízkosti zbernej nádoby, určený 
mestom Sereď. 

 
5. V § 3 sa pôvodné znenie ods. 3 dopĺňa novými písmenami j), k) a l): 

 
Zakazuje sa: 
 
j)   spaľovať komunálne odpady z domácností pri rodinných domoch, 
k)  spaľovať a inými spôsobmi zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad 

a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene, ak je súčasťou 
komunálneho odpadu na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb 
a občianskych združení, 

l) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je poplatníkom miestneho 
poplatku za KO a DSO v meste Sereď, uložiť alebo zanechať na území mesta 
Sereď akýkoľvek odpad.  
Uvedené neplatí ak má táto osoba uloženie a vývoz odpadu upravené dohodou 
resp. zmluvným vzťahom s mestom Sereď alebo inou oprávnenou osobou alebo, 



ak sa jedná o drobný komunálny odpad, ktorý tejto osobe vznikol počas jej pobytu 
v meste Sereď a ktorý uloží v malých kameninových nádobách, umiestnených na 
verejných priestranstvách mesta Sereď, určených na tento účel pre verejnosť, 

m)  do zberných nádob určených na uloženie komunálneho odpadu uložiť iný odpad, 
n) PO a FO podnikateľom ukladať odpad do iných nádob alebo na iné miesta ako sú 

im určené mestom Sereď a používať môžu iba tie zberné nádoby a miesta, ktoré sú 
ich vlastníctvom alebo predmetom nájmu,  

 
6. V § 3 sa pôvodné znenie ods. 7 nahrádza novým znením : 
 

7. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol 
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN, je povinný to 
ohlásiť bezodkladne obvodnému úradu a mestu Sereď. Ďalej sa s takýmto odpadom 
nakladá v súlade s § 18 zákona o odpadoch. 

 
7. V § 3 sa pôvodné znenie ods. 8 nahrádza novým znením: 
 

8. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými 
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto. V prípade ak 
túto činnosť nezabezpečuje mesto samostatne, poverí vykonávaním tejto činnosti 
v súčinnosti s mestom zmluvného partnera. Mesto v zmluve podrobne upraví spôsob 
a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania týchto odpadov tak, 
aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva mesta a s týmto 
VZN. 

  
8. V § 4 sa pôvodné znenie ods. 2 nahrádza novým znením: 
  

2.   Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinní označiť zberné nádoby na 
komunálny odpad, ktoré majú v užívaní, názvom svojej firmy resp. organizácie. 

 
9. V § 4 sa pôvodné znenie dopĺňa novým odstavcom : 
 

4.   Držiteľ elektroodpadu z domácností je oprávnený bezplatne odovzdať 
elektrozariadenie do systému spätného odberu (predajne elektrospotrebičov) alebo do 
systému oddeleného zberu. Na území mesta sa pre účel oddeleného zberu tohto 
odpadu zriaďuje  zberný dvor na Cukrovarskej ul., kde bude od držiteľa odpad 
prevzatý. Prepravu odpadu do zberného dvora si zabezpečí držiteľ odpadu na vlastné 
náklady. Odkladať elektroodpad z domácností mimo zberne, na iné miesta, je 
zakázané. 

 
10. V § 5 sa pôvodné znenie ods. 2 nahrádza novým znením: 
 

2.  V rámci systému nakladania s odpadmi sú používané v meste Sereď nasledovné zberné 
nádoby : malé kameninové nádoby, 110 l plechové, 120 l plastové, 1100 l plechové, 
1100 l plastové, sklolaminátové zvonové nádoby a veľkoobjemové kontajnery. 
Používanie uvedených zberných nádob sa vyhlasuje týmto VZN za záväzné v rámci 
mestského systému zberu odpadov. Súčasťou systému zberu je i zberný dvor mesta 
Sereď, kde je možné ukladať vytriedené zložky komunálneho odpadu. 

 
 
 
 
 



11. V § 5 sa pôvodné znenie dopĺňa novými odstavcami 15, 16 a 17: 
 

15. Zberný dvor mesta Sereď pre občanov mesta Sereď je zriadený na ulici Cukrovarskej 
v meste Sereď. Slúži na uloženie a triedenie zložiek komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov od fyzických osôb, občanov mesta.  

 
16. Zberný dvor má na vývesnej tabuli vyznačenú prevádzkovú dobu a druhy odpadov 

k odovzdávaniu. Pôvodca odpadu, ktorý prinesie odpad na zberný dvor, sa identifikuje 
preukazom totožnosti s vyznačením mena, priezviska a trvalého bydliska (napr. 
občiansky preukaz a pod.) a dokladom o zaplatení splátky miestneho poplatku za KO 
a DSO (napr. šekový ústrižok, SIPO ústrižok, príjmový doklad z MsÚ, kópia úhrady 
cez bankový účet) k poslednému aktuálnemu termínu.  
Pri odovzdávaní DSO (napr. drobná keramika a sanitárny odpad z bytového jadra 
a pod.) na zbernom dvore je pôvodca povinný preukázať sa  kópiou ohlásenia 
k stavebným úpravám alebo udržiavacím prácam. V prípade, že činnosť nepodlieha 
podaniu ohlásenia stavebnému úradu, občan uvedie presný  rozsah vykonaných prác. 

 
17.  Do zberného dvora sa môžu odovzdávať : 

- oddelené zložky komunálnych odpadov (papier, sklo, plasty, tetrapaky, kovy) 
- pneumatiky 
- veľkorozmerný (objemný) odpad, nábytok a pod.  
- drobný stavebný odpad  
- vyradené elektrozariadenia 
- batérie a akumulátory 
- oleje 
- žiarivky (obsahujúce ortuť) 
- ďalšie oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín  

 
18.  Zber vytriedených zložiek KO a DSO dovezených pôvodcom do zberného dvora 

nebude spoplatňovaný. 
 
12. V § 7 sa pôvodné znenie ods. 3 nahrádza novým znením: 
 

3.   Zmesový komunálny odpad musí byť vyvážaný minimálne : 
 

a) jedenkrát za týždeň v rámci rodinnej zástavby – IBV, 
b) jedenkrát za týždeň pri bytových domoch, v závislosti od počtu bytových jednotiek, 
c) dvakrát za mesiac pri objektoch vo vlastníctve právnických osôb, fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie pri objektoch občianskej vybavenosti prípade 
množstvového zberu pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch 
môže byť tento interval dlhší ako l4 dní.  

 
13. V § 9 sa pôvodné znenie ods. 3 dopĺňa vetou: 
 

V blokovom konaní prejednáva priestupky podľa tohto VZN Mestská polícia Sereď. 
 

14. V § 9 sa pôvodné znenie ods. 4 nahrádza novým znením 
 

4. Na rozhodovanie o priestupkoch sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy 
o priestupkovom a správnom konaní. 

 
 
 



15. V Prílohe č. 2 sa pôvodné znenie ods. 2 nahrádza novým znením: 
 
2. Separovaný zber  
 
Na území mesta sa separujú nasledovné zložky komunálnych odpadov: 
 
Druh odpadu                                     Názov druhu odpadu                                 Kategória 
                                                             /komodita/                                                  odpadu 
20 01 02  sklo z komunálnych odpadov O 
20 01 39  plasty z komunálnych odpadov O 
20 01 01  papier, lepenka z komunálnych odpadov O 
20 01 99  odpady inak nešpecifikované O 
20 01 40  kovy z komunálnych odpadov O  
20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad O 
 
Špecifikácia komodít : 
 
a)  Pod odpadom s názvom sklo sa zbierajú: 

- nevratné fľaše z bieleho a farebného skla, nevyužiteľné resp. rozbité tabule skla 
z okien a dverí, fľaše od zaváranín a pod., očistené od pôvodného obsahu 

    Odpad nesmie obsahovať: 
- žiarovky, keramiku, zrkadlá, drôtené sklo, porcelán, kovové uzávery na fľaše 

 
b)  Pod odpadom s názvom plasty sa zbierajú : 

- PET fľaše (minerálky, limonády, sirupy a pod.) , plastové tvrdené obaly HDPE (napr. 
fľaše od saponátov, aviváže, šampónov a pod.), PE fólia (napr. krycie a obalové fólie) 

Odpad nesmie obsahovať : 
-  fľaše z ropných a rastlinných olejov 

 
c)   Pod odpadom s názvom papier sa zbierajú : 

- časopisy a noviny, kartóny, knihy a kancelársky papier 
 
d)   Pod odpadom s názvom odpady inak nešpecifikované sa zbierajú : 

- kompozitné obaly – TETRAPAKY (krabice od nápojov – napr. džusov, mlieka a pod.)       
- opotrebované pneumatiky 
Zber tetrapakov prebieha najmä prostredníctvom základných škôl. 

 
e)   Pod odpadom s názvom kovy z komunálnych odpadov sa zbierajú : 

- rôzny kovový šrot  
 
d)  Biologicky rozložiteľný odpad : 

-  záhradný, parkový, odpad z cintorínov, z verejnej zelene (napr. tráva, zvyšky zo 
zeleniny, lístie z ovocných stromov, konáre atď.) 

  
 Bioodpad kompostujú FO a PO vhodným spôsobom, tak aby nedochádzalo k ohrozovaniu 

a poškodzovaniu životného prostredia a zásahu do vlastníckych práv iných osôb. 
  
                                     
 

     Ján Lehota 
                 primátor mesta 


