
                                                     Mesto Sereď 
 
                                          Všeobecné záväzné nariadenie 
                                                        Č.1/2001 
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon o odpadoch / sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN). 
 

I.ČASŤ 
UVODNE USTANOVENIA 

 
                                                               § 1 
                                     Predmet úpravy a vymedzenie základných pojmov 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď /ďalej len „VZN“/ sa vydáva s cieľom 
upravenia činnosti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na 
území mesta Sereď ako i upravenia práv a povinností občanov, právnických osôb a fyzických 
osôb oprávnených na podnikanie, ustanovuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym 
odpadom, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálneho odpadu, o spôsobe separovaného 
zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu v záujme zabezpečenia ochrany životného 
prostredia, ochrany verejného poriadku a zdravia občanov. 
 
 

1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva 
úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi pokiaľ ich výsledkom je zmena 
 povahy alebo zloženia týchto odpadov. 

 
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej 

sa odpad nachádza. 
 

3. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti, vznikajúce na území mesta pri činnosti 
            fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických  

osôb alebo fyzických  osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti 
mesta pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta a pri 
údržbe verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov. Zoznam konkrétnych odpadov, 
ktoré tvoria komunálne odpady je uvedený v prílohe č. l tohto VZN, ktorá je jeho  
neoddeliteľnou  súčasťou. 

 
4. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 

fyzickou osobou – nepodnikateľom, ide o také udržiavacie stavebné práce, pri ktorých 
postačuje ohlásenie stavebného úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné 
povolenie ani ohlásenie / v zmysle zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov./ 

 
5. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú pri  

           nepravidelnej činnosti fyzických osôb – nepodnikateľov a ktoré nie je možné pre ich  
            veľký rozmer uložiť do štandardných zberných nádob, alebo ich množstvo presahuje 



         objem, ktorý nie je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného 
         pravidelného harmonogramu vývozu. 
 

6. Užívateľmi zberných nádob sú najmä: 
 

a) platitelia 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, 

b) každý obyvateľ mesta v prípade zberných nádob určených na donáškový a  
separovaný zber (objemný odpad, nebezpečné odpady, separované zložky 
komunálneho odpadu), 

c) subjekt poverený zberom a zvozom odpadu (zmluvný partner mesta v súlade s  
§ 39 ods. 7 zákona o odpadoch). 

7. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť 
      a zaradiť ako samostatný druh odpadu /§ 39 ods. 1 zákona o odpadoch/ 

 
8.  Množstvový zber je systém zberu vychádzajúci z realizovaných výkonov, ktorý je 

            charakterizovaný pri cyklickom systéme zberu objemom nádob alebo iných zberových  
 prostriedkov a počtom ich obslúh. 

     
                                                                          § 2 
                                                Účel odpadového hospodárstva 

    
    Účelom odpadového hospodárstva je : 

a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, najmä rozvojom  
technologií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako 
výsledné  
výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac 
znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód 
zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na 
zhodnotenie. 

b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi 
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný 
postup podľa písmena a), 

c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa 
písmen a) alebo b), 

d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim 
životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný 
postup podľa písmen a), b), alebo c). 
 
 
                                                § 3 
                         Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi 

 
 

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so 
zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe 
zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi  alebo inak s nimi 
Zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom 
Zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie. 



           
2. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov. Odpady sa 

podľa Katalógu odpadov členia na nebezpečné odpady,, označené N, a ostatné 
odpady označené O. 

3. Zakazuje sa : 
 

a) uložiť alebo zanechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom 
v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN, 

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom 
o odpadoch a týmto VZN, 

c) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu 
(vodný tok, vodná nádrž a ostatné vodné plochy ) a zneškodňovanie 
odpadov spôsobmi D4 a D7prílohy č. 3 zákona o odpadoch, 

d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpeč- 
né odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia 
koncentrácie prítomných škodlivín, 

e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností, 
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kana- 

lizácie, 
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní  

odpadových olejov do pôdy, 
h) používať zberné nádoby na iný účel, poškodzovať zberné nádoby   
ch)  vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob a svojvoľne premiestňovať  
       zberné nádoby z určených stanovíšť. 
i) zamedzovať prístup pre zberové vozidlá k zberovým nádobám. 

 
4. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – 

podnikateľom a produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 
ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. 
 

5. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre 
komunálne odpady ako aj pre drobné stavebné odpady, mesto na území ktorého 
tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa 
zákona o odpadoch sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s mestom na 
vypracovaní spoločného programu. 

 
6. Ak nie je ustanovené inak, náklady smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a 

Nákladu na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa 
zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonávať (ak takýto 
držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo 
výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza. 

           
7. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť 

bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to ohlásiť 
bezodkladne okresnému úradu a mestu,, v územnom obvode ktorých sa 
nehnuteľnosť nachádza. Ďalej sa s takýmto odpadom nakladá v súlade s § 18 
zákona o odpadoch. 

 
8. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými  

stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto. 



 
Vykonávanie tejto činnosti s mestom, ak túto činnosť nezabezpečuje mesto samo. 
Mesto v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy 
a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom 
odpadového hospodárstva mesta a s týmto VZN. 
 
 
                                         § 4 
                         Základné povinnosti pôvodcu odpadu 
 
                                  

1. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný 
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Tiež je povinný:   

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, 
 

b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov  
v meste, 
 

c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné 
odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob 
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste. 

          
2. Fyzické a právnické osoby / pôvodcovia odpadu /, ktorí doteraz neboli účastníkmi 

Zberu komunálneho odpadu sú povinní prihlásiť sa na Mestskom úrade v Seredi do 
jedného mesiaca odo dňa platnosti a účinnosti VZN. 

         
3. Noví pôvodcovia odpadu sú povinní prihlásiť sa na Mestskom úrade v Seredi do  

Jedného mesiaca odo dňa, keď sa stáva týmto pôvodcom, aby mu bolo možné 
zabezpečiť potrebné zberné nádoby. 
 
 
 
                                                ČASŤ II. 
          NAKLADANIE S KOMUNALNYM A DROBNÝM ODPADOM 
 
                                                    § 5 
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu 
 
1.Mesto Sereď zavedením vhodného systému zberu odpadov 
 
a. umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území  

za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom 
o odpadoch, prostredníctvom povereného subjektu na základe zmluvného 
vzťahu s mestom Sereď. 

b. v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby   
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste. 

c. zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky 
komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu, zabezpečuje podľa 
potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemových odpadov  



za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených 
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. 

2. Systém zberu odpadov bude zabezpečovaný zo zberných nádob ll0 l plechových,  
120 l plastových a 1100 l plechových a vyhlasuje sa týmto VYN za záväzný mestský 
systém na celom katastrálnom území mesta. 

3. Iné nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom / najmä 
premiestňovanie nádob z určených stojísk,, ich používanie na iný účel,, poškodzovanie, 
svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných 
nádob.../ sa prísne zakazuje. 

4. Zákaz podľa ods. 3 sa vzťahuje na : 
 

A/ organizované akcie triedeného zberu / zber papiera na školách a pod./ poriadané 
     po dohode s organizáciou poverenou zberom, 
B/ zhodnocovanie osobami napr. Ich odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky 
nepochádzajú zo zberných nádob,, ktoré sú súčasťou systému zberu komunálneho  
     odpadu. 

5. Pôvodca  komunálnych odpadov ukladá odpad len do zberných nádob zodpovedajúcich 
          schválenému systému v meste podľa prílohy č. 2 tohto VZN, ktorá je jeho 
          neoddeliteľnou súčasťou. 
 
6. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný separovať z komunálnych odpadov  zložky 

podľa prílohy č. 2 VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou. 
 
7. Za umiestnenie zberných nádob pri nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie 

zodpovedajú ich užívatelia. /rodinný dom –užívateľ, bytový dom – správcovia/. 
   
8. Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch sú jednotliví užívatelia povinní 

dohodnúť s mestským úradom. 
    
9. Každý kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je 

povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou. 
 
10. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na 

miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané meniť ich zoskupenie 
alebo ich inak premiestňovať. 

 
11.     Miesta pre umiestnenie zberných nádob sú zvolené tak, aby boli zohľadnené vhodné  

donáškové  a odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. 
V prípade, že dôjde k dohode, určí miesto mestský úrad. 

 
12.     Poškodenie zbernej  nádoby je užívateľ povinný nahlásiť na mestský úrad. V prípade 

odcudzenia zbernej nádoby je užívateľ povinný znášať náklady na nadobudnutie  
ďaľšej nádoby v plnej výške. 

    
13. Pre umiestnenie zberných nádob je potrebné dodržiavať hygienické a estetické 

podmienky a dbať hlavne na to, aby: 
 
a/ bol k nim pre odvoz zabezpečený ľahký a dostatočný široký prístup výlučne po 
   komunikácii, nie po chodníku 
 



 b/ nebol rušený vzhľad okolia aby manipulácia so zbernými nádobami nespôsobovala  
    prekročenie prípustnej hranice hlučnosti 
   c/ neboli umiestnené na veternej strane v blízkosti okien, bytov, detských ihrísk, 
       frekventovaných miest 
 
    d/ boli uložené na spevnenom podklade   
 
    e/ bolo s nádobami nakladané šetrne 
 

14. Do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu je zakázané umiestňovať 
zeminu, drobný stavebný odpad, objemné predmety všetkého druhu, priemyselný 
odpad z obchodnej činnosti,, kyseliny a zásady /luhy/, kvapalné látky,  
autobatérie, iné batérie, zdravotne závadné odpadky z potravinových výrobní 
z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení a ďalšie , ktorých odvoz musia 
zabezpečiť fyzické a právnické  osoby vlastnými alebo objednanými dopravnými 
prostriedkami za dodržania prísnych zdravotných, bezpečnostných a hygienických 
predpisov na miesto zneškodnenia odpadu. 
 
 
                                                    § 6  
                              Objemový odpad a drobné stavebné odpady 
 
        

1. Zhromažďovanie a prepravu objemového odpadu zabezpečí mesto najmenej dvakrát 
Ročne. Pre tento účel mesto zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie 
veľkokapacitných kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu určených mestom 
 

2. Mesto zabezpečí informovať občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere 
objemového odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti 
informačného systému mesta /úradná tabuľa, mestský rozhlas, infokanál.../ 
 V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú veľkoobjemové kontajnery 
rozmiestnené, druhy odpadu,, pre ktorý sú určené a miesta uloženia. 
 
 

3. Do veľkoobjemových kontajnerov sa zakazuje ukladať stavebné odpady, ktoré  
vznikajú pri stavebnej činnosti fyzických a právnických osôb vykonávanej na 
základe stavebného alebo búracieho povolenia. 
 
 

4. Na odvoz stavebného odpadu si objednáva fyzická a právnická osoba u zmluvného 
partnera mesta veľkokapacitný kontajner individuálne za odplatu. 
 
 
                                                        § 7 
                                      Odvoz komunálneho odpadu 
 
 
1. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu na území mesta môže len ten,, kto má uzatvorenú zmluvu na 
vykonávanie tejto činnosti s mestom /zmluvný partner/. 



 
 

2. Ak sa pri vývoze komunálneho odpadu zistí, že v zbernej nádobe sú odpady iné 
ako komunálne, ktoré do nej nepatria / § 5 ods.. 14/, nebude táto nádoba 
vyprázdnená. Po upozornení zmluvným partnerom mesta je vlastník, užívateľ 
alebo správca povinný obsah nádoby odstrániť na svoj náklad. 
 
 

3. Odpad musí byť vyvážaný minimálne : 
 

A/ jedenkrát za týždeň v rámci rodinnej zástavby – IBV 
B/ dvakrát za týždeň pri bytových domoch 
C/  dvakrát za mesiac pri objektoch vo vlastníctve právnických osôb, fyzických  
Osôb oprávnených na podnikanie pri objektoch občianskej vybavenosti,v prípade 
množstveného zberu pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadoch môže byť tento interval dlhší ako l4 dní  
 
 

4. Zmluvný partner je povinný : 
 

A/ odstrániť odpad, ktorý sa vysypal zo zberných nádob pri ich vyprázdňovaní 
B/ vykonať dôkladnú dezinfekciu zberných nádob pri bytovom dome minimálne 
     dvakrát za rok 
C/ poškodené 1100 l nádoby opraviť, znehodnotené, zdeformované vymeniť pri 
     najbližšom odvoze, ak sú vo vlastníctve odvozcu 
D/ dodržiavať cyklus vývozu, aby nedochádzalo  k preplňovaniu zberných nádob 
 
 
 
                                                       ČASŤ III 
                           SPOLOČNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
                                  
                                              § 8 
                                          MESTO  
 
 
l. Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva 
a/ prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa § 80 ods. 3 písm.a/ 
    o odpadoch 
b/ poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na  
    nakladanie s odpadmi na území mesta, 
c/ dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania 
    s odpadmi so stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu. 
 
2.Mesto pre plnenie povinností podľa §19 ods.. l písm. g/ a h/ zákona o odpadoch  
   je oprávnené požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného 
stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo 
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta,, potrebné informácie.     

 



                    3.Každý kto na území mesta nakladá s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
                      stavebnými odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s mestom a   
 
                   neuzatvorí zmluvu podľa § 39 ods. 8 zákona o odpadoch do konca roku 2005, 
                   nemôže po tomto termíne túto činnosť ďalej na území mesta vykonávať. 
 

5. Na vyžiadanie mesta je držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ stavebného odpadu 
alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta, je povinný poskytnúť pravdivé a úplné informácie sú- 
visiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. 
 
 
                                                       § 9 
                                                Priestupky  
 
1. Priestupku sa dopustí ten,, kto 

 
                  A/ zneškodní odpad alebo znehodnotí odpad v rozpore s týmto VZN a § 18 ods.3 
                       Písm. b/ zákona o odpadoch 
                   B/ uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom v tomto VZN a  
                         v rozpore s § 18 ods. 3 písm. a/ a § 39 ods.. 5 písm. c/ zákona o odpadoch, 
                    C/ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa tohto VZN a § 18 ods. 6 zákona  
                         o odpadoch, 
                     D/ neposkytne mestom požadované údaje podľa tohto VZN a § 39 ods.9 zákona 
                          o odpadoch. 
 
 

2. Za priestupok podľa ods. l písm. a/ až d/ možno uložiť pokutu do výšky 5 000,-  
Sk. 

 
3. Priestupky podľa ods. 1 písm.a/  až d/ prejednáva mesto a výnosy z pokút 

uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta. 
  

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy a prejedná- 
vaní priestupkov /zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov/, ak tento zákon neustanovuje inak. 
 
 
 
                                                § 10 
                          Pokuty právnickým osobám 
 
1. Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe 

oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200 000,- Sk, ak právnická 
osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom 
obce. 

 
2. Pokutu možno uložiť do l roka odo dňa, kedy sa primátor dozvedel  o tom, 

Kto sa konania podľa ods. l dopustil /najneskôr však do troch rokov odo 
dňa,, keď k porušeniu povinnosti došlo. Na prejednávanie a ukladanie 



pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní / zákon č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní./ 
 
                                 § 11 
                           Spoločné ustanovenia  

  
 

1. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu upravuje osobitné VZN. 

  
2. Dodržiavanie tohto VZN kontrolujú : 

 
      A/ mestská polícia 
      B/ poverení pracovníci MsÚ  
      C/ poslanci Mestského zastupiteľstva 
      D/ iné osoby poverené primátorom mesta 
 

3. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení VZN rozhoduje primátor. 
 
 
                                                                 § 12 
                                                  Záverečné ustanovenia 
 

1. Na tomto VZN sa uznieslo MsN v Seredi dňa 11.12.2001 uznesením č.................... 
 
2. Zrušuje sa : 

VZN č. 18/93 o zneškodňovaní komunálneho odpadu a doplnok k VZN č. 5/98 
o zneškodňovaní komunálneho odpadu.  
     

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.10.2002 
 
4.  Tento dodatok č. 1/2004 k VZN č.1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi v platnom znení, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
Nariadenie č. l/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi v platnom znení nadobúda účinnosť od 1.1.2005. 
 
 
 
                                                                                         
 
                                                                                        Ján Lehota 
                                                                                     primátor mesta 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      Príloha č. 1 k VZN č. 1/2001 
 
      Zoznam komunálnych odpadov zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z., 
      ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov                 
 

20 Komunálne odpady /odpady z domácností a podobné 
odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií/ vrátane ich 
zložiek zo separovaného zberu  

 
2001 Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov /ok- 

rem 1501/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
200101                                             papier a lepenka                                                             O 
200102                                             sklo                                                                                 O 
200108                                             biologicky rozložiteľný kuchynský a reštaur. odpad      O  
200110                                              šatstvo                                                                            O 
200111                                              textílie                                                                             O 
202113                                              rozpúšťadlá                                                                      N 
200114                                              kyseliny                                                                            N 
200115                                              zásady                                                                               N 
200117                                              fotochemické látky                                                           N 
200119                                              pesticídy                                                                           N 
200121                                              žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť                              N 
200123                                              vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 
                                                          uhľovodíky                                                                       N 
200125                                              jedlé oleje a tuky                                                              O 
200126                                              oleje a tuky iné ako uvedené v 200125                            N 
200127                                              farby,, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce  
                                                          nebezpečné látky                                                              N 
200128                                              farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako  
                                                          uvedené v 200127                                                            O   
200129                                              detergenty obsahujúce nebezpečné látky                         N 
200130                                               detergenty iné ako uvedené v 200129                             O 
200131                                               cytotoxické a cytostatické liečivá                                    N 
200132                                               liečivá iné ako uvedené v 200131                                   O 
200133                                               batérie a akumulátory uvedené v 160601,160602 
                                                           alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory  
                                                           obsahujúce tieto batérie                                                  N 
200134                                            batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133             O 
200135                                             vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné 
                                                         ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebez- 
                                                          pečné časti                                                                        N 
200136                                              vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné 
                                                          ako uvedené v 200121,200123 a 200135                         O 
200137                                              drevo obsahujúce nebezpečné látky                                 N 
200138                                               drevo iné ako uvedené v 200137                                     O 
200139                                                plasty                                                                              O                                                
200140                                                kovy                                                                                O 



200141                                                odpady z vymetania komínov                                        N 
200199                                            odpady inak nešpecifikované                                             O   
 20000201                                     Odpady zo záhrad a z parkov 
                                                       /vrátane odpadu z cintorínov/                     
20002011                                      biologicky rozložiteľný odpad                                      O 
200202                                          zemina a kamenivo                                                        O 
200203                                          iné biologicky rozložiteľné odpady                               O 
200300                                           INÉ KOMUNÁLNE ODPADY     
200301                                           zmesový komunálny odpad                                           O 
200302                                            odpad z trhovísk                                                            O 
200303                                            odpad z čistenia ulíc                                                       O 
200304                                            kal zo septikov                                                               O 
200306                                            odpad z čistenia kanalizácie                                            O 
200307                                            objemový odpad                                                               O 
200399                                             komunálne odpady inak nešpecifikované                        O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 2 k VZN č. 1/2001 
 
                                        Systém zberu komunálnych odpadov a separovaný zber   
 
 

1. Zberné nádoby 
 
Na území mesta sa používajú nasledovné zberné nádoby: 
A/ pri nehnuteľnostiach určených na bývanie zberné nádoby s objemom 110 l,120 l a  
     1100 l, 
B/ pri nehnuteľnostiach slúžiacich ako nebytový priestor zberné nádoby s objemom 110 l, 
     120 l a 1100 l, kontajnery s objemom 5 a 10 m3, 
C/  osobitne určené špeciálne zberné kontajnery na separované zložky komunálnych odpadov, 
D/ igelitové vrecia na dočasné uskladnenie separovaných zložiek komunálneho odpadu. 
 
 

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 
 
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, plastové obaly. 
 
C/ Pod odpadom s názvom odpady inak nešpecifikované sa zbierajú : 

- kompozitné obaly /TETRAPAKY/, príp. pneumatiky. 
 
 
      Zber tetrapakov prebieha prostredníctvom základných škôl. 
               
                                     
 
                                                                                                                       Ján Lehota  
                                                                                                                     Primátor mesta 


