MESTO SEREĎ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA SEREĎ
č. 7/2017
zo dňa 14.12.2017
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Sereď dňa: 14.12.2017
Účinnosť od: 01.01.2018

Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa
§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods.
8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
„Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi“.
§1
Úvodné ustanovenie
Mesto Sereď týmto Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej v texte len „nariadenie“) upravuje v rozsahu určenom
osobitným predpisom1 podrobnosti, podmienky a spôsob nakladania s komunálnym odpadom, ktorý
vzniká na území mesta Sereď.
§2
Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
Mesto Sereď (ďalej len „mesto“) na svojom území zavádza množstvový zber zmesového
komunálneho odpadu pre kategóriu pôvodcov odpadu :
a) právnická osoba,
b) fyzická osoba – podnikateľ.
§3
Spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu
1. Spôsob zberu drobného komunálneho odpadu z verejných priestranstiev mesta – malé zberné
nádoby umiestnené na verejných priestranstvách mesta, interval odvozu 2 krát za 7 dní.
2. Spôsob zberu zmesového komunálneho odpadu pre pôvodcu odpadu, ktorým je fyzická osoba :
a) rodinný dom – zberná nádoba o objeme 110 litrov alebo 120 litrov, interval odvozu 1 krát za 7
dní,
b) bytový dom – zberná nádoba o objeme 1100 litrov, interval odvozu 2 krát za 7 dní.
3. Spôsob množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu pre pôvodcu odpadu podľa § 2
nariadenia – možnosť voľby veľkosti zbernej nádoby :
a) Zberná nádoba o objeme 50 litrov, 110 litrov, 120 litrov, 240 litrov, 1100 litrov
a veľkoobjemový kontajner – interval odvozu 1 krát za 7 dní,
b) Zberná nádoba – plastové odpadové vrece o objeme 110 litrov (ďalej len „odpadové vrece“) –
interval odvozu 1 krát za 7 dní; platí pre fyzické osoby – podnikateľov s malou prevádzkou
umiestnenou v rodinnom dome, byte alebo nebytovom priestore.
4. Spôsob množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu pre pôvodcu odpadu podľa § 2
nariadenia – možnosť individuálneho určenia intervalu odvozu: Pôvodca odpadu, ktorý
nepostupuje podľa odseku 3, si v závislosti od produkcie odpadu môže určiť interval odvozu
individuálne z možností intervalu odvozu 1 krát za 7 dní alebo 2 krát za 7 dní.
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5. Spôsob zberu zmesového komunálneho odpadu pre pôvodcu odpadu, ktorý je usporiadateľom
verejného kultúrneho podujatia2 alebo organizátorom podujatia3 (ďalej v texte spolu len
„podujatie“) pre čas konania podujatia :
a) verejné priestranstvo mesta – 110 litrové odpadové vrecia; interval odvozu sa určí individuálne
podľa rozsahu a počtu dní konania podujatia,
b) prevádzka – nehnuteľnosť – 110 litrové odpadové vrecia, ak zberná nádoba zvolená podľa
odseku 3 nepostačuje; interval odvozu odpadových vriec zodpovedá intervalu odvozu odpadu
zo zbernej nádoby zvolenej podľa odseku 3 alebo intervalu odvozu zvoleného podľa odseku 4.
6. Zber a prepravu komunálneho odpadu uskutočňuje podľa intervalu odvozu určeného týmto
nariadením odpadová spoločnosť, ktorá má s mestom na zber a prepravu komunálneho odpadu
uzatvorenú zmluvu (ďalej len „odpadová spoločnosť“).
7. Každý pôvodca odpadu je oprávnený používať na zber komunálneho odpadu len ten typ zbernej
nádoby a odpadového vreca, ktorý je schválený mestom a zodpovedá spôsobu zberu podľa tohto
nariadenia.
8. Každá zberná nádoba a odpadové vrece schválené na zber a prepravu komunálneho odpadu podľa
tohto nariadenia musí byť prostredníctvom odpadovej spoločnosti označené nálepkou mesta.
Zberná nádoba alebo odpadové vrece bez príslušného označenia nepodlieha zberu a preprave
komunálneho odpadu a odpad umiestnený v takejto zbernej nádobe alebo odpadovom vreci nebude
vyvezený.

§4
Počet zberných nádob a odpadových vriec
1. Mesto pre spôsob zberu podľa § 3 ods. 2 tohto nariadenia určuje minimálny počet potrebných
zberných nádob :
a) rodinný dom – zberná nádoba o objeme 120 (110) litrov pre jednu až šesť fyzických osôb
v rodinnom dome; ak je v rodinnom dome viac ako šesť fyzických osôb, určuje sa na každých
ďalších začatých šesť fyzických osôb ďalšia zberná nádoba o objeme 120 (110) litrov,
b) bytový dom s počtom bytov menej ako 20 – zberná nádoba o objeme 120 (110) litrov pre
jeden byt alebo, ak je to vzhľadom na miesto a vhodnosť umiestnenia účelnejšie, jedna zberná
nádoba o objeme 1100 litrov pre celý bytový dom; umiestnenie zbernej nádoby o objeme 1100
litrov určuje mesto,
c) bytový dom s počtom bytov 20 a viac – zberná nádoba o objeme 1100 litrov pre 20 bytov; ak je
počet bytov v bytovom dome vyšší ako 20, určuje sa na každých začatých 20 bytov ďalšia
zberná nádoba o objeme 1100 litrov,
2. Mesto pre spôsob zberu podľa § 3 ods. 3 nariadenia určuje v závislosti od produkcie odpadu
minimálne jednu zbernú nádobu a v prípade, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa s malou
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prevádzkou umiestnenou v rodinnom dome, byte alebo nebytovom priestore jedno odpadové vrece
na jeden interval odvozu. Pre spôsob zberu podľa § 3 ods. 4 nariadenia mesto určí veľkosť zbernej
nádoby a počet zberných nádob v závislosti od produkcie odpadu pôvodcu odpadu.
3. Pre spôsob zberu podľa § 3 ods. 5 tohto nariadenia sa počet odpadových vriec určí individuálne
podľa predpokladaného rozsahu podujatia; to neplatí, ak má pôvodca odpadu podľa podmienok
tohto nariadenia zabezpečený dostatočný počet zberných nádob alebo zbernú nádobu objemovo
zodpovedajúcu zberu odpadu pre rozsah podujatia.

§5
Náklady na zbernú nádobu
1. Zberné nádoby o objeme 50 litrov, 110 litrov, 120 litrov, 240 litrov, 1100 litrov a veľkoobjemový
kontajner určené na množstvový zber zmesového komunálneho odpadu podľa § 2 si na vlastné
náklady zabezpečuje pôvodca odpadu.
2. Odpadové vrece určené na zber zmesového komunálneho odpadu spôsobom zberu podľa § 3 ods. 3
písm. b) a ods. 5 nariadenia zabezpečuje a vydáva mesto. Náklady na odpadové vrece podľa prvej
vety sa zahŕňajú do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške
obstarávacej ceny odpadového vreca.
3. Náklady na zbernú nádobu o objeme 120 litrov určenú na zber zmesového komunálneho odpadu
z rodinných domov sa zahŕňajú do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady vo výške 1/6 obstarávacej ceny zbernej nádoby rozpočítanej na obdobie 5 rokov a jedného
pôvodcu odpadu.
4. Zbernú nádobu o objeme 120 litrov určenú na zber zmesového komunálneho odpadu z rodinných
domov zabezpečuje a vydáva na obdobie 5 rokov mesto.
5. Nárok na výmenu poškodenej zbernej nádoby o objeme 120 litrov vznikne najskôr po uplynutí 5
rokov od vydania predchádzajúcej zbernej nádoby. Pri poškodení alebo strate zbernej nádoby pred
uplynutím 5 rokov si ďalšiu zbernú nádobu na vlastné náklady zabezpečuje pôvodca odpadu. V
prípade odcudzenia/krádeže zbernej nádoby bude zberná nádoba, po predložení dokladu o jej
odcudzení vydaného políciou poskytnutá bezodplatne 2 krát za obdobie 5 rokov.
6. Zbernú nádobu o objeme 1100 litrov určenú na zber zmesového komunálneho odpadu z bytových
domov, opravu zbernej nádoby a jej výmenu zabezpečuje odpadová spoločnosť. Náklady na
zbernú nádobu sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady vo výške 1/120 obstarávacej ceny zbernej nádoby rozpočítanej na obdobie 2 rokov
a jedného pôvodcu odpadu.
7. Zberné nádoby o objeme 1100 – 1320 litrov a odpadové vrece o objeme 110 litrov určené na
triedený zber podľa § 8 až § 10 nariadenia zabezpečuje a vydáva mesto. Odpadové vrece poskytuje
mesto bezodplatne.
8. Zbernú nádobu o objeme 140 litrov určenú na zber biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu zabezpečuje a vydáva bezodplatne mesto. Nárok na výmenu poškodenej hnedej zbernej
nádoby vznikne najskôr po uplynutí 5 rokov od vydania predchádzajúcej zbernej nádoby. Pri
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poškodení alebo strate zbernej nádoby pred uplynutím 5 rokov poskytne mesto na zber biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov odpadové vrece o objeme 110 litrov bezodplatne na
výmenu.
§6
Nahlásenie nezákonne umiestneného odpadu
Každý kto v katastrálnom území mesta zistí nezákonne umiestnený odpad môže túto skutočnosť
oznámiť mestu :
a) písomne na podateľňu Mestského úradu v Seredi (ďalej len „MsÚ“);
b) elektronicky e-mailom na adresu mu@sered.sk;
c) osobne na referáte životného prostredia MsÚ;
d) telefonicky – telefónny kontakt : 031/789 23 92 189, 031/789 23 92 279.

§7
Drobný stavebný odpad
1. Na území mesta sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov4.
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 poplatkom podľa
osobitného nariadenia5.
4. Fyzická osoba môže drobný stavebný odpad odovzdať aj na Zbernom dvore mesta Sereď (ďalej len
„zberný dvor“).
5. Pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore sa fyzická osoba preukazuje
dokladom totožnosti. Zber drobného stavebného odpadu na zbernom dvore je spoplatnený
poplatkom podľa odseku 3. Poplatok za zber drobného stavebného odpadu podľa druhej vety sa
vyrubuje na základe váhy odobratého drobného stavebného odpadu. Podklad pre vyrubenie
poplatku tvoria údaje o váhe odobratého drobného stavebného odpadu od konkrétnej fyzickej osoby
zaznamenané do záznamu o váhe pri odobratí drobného stavebného odpadu na zbernom dvore.
§8
Triedený zber papiera
1. Triedený zber6 papiera sa v meste vykonáva prostredníctvom modrých plastových nádob a
odpadových vriec :
a) modré zberné nádoby o objeme 1100 litrov umiestnené v stojiskách pri bytových domoch –
interval odvozu 1 krát za 7 dní,
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b) odpadové vrecia o objeme 110 litrov pre pôvodcov odpadu v rodinných domoch, prevádzkach
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov – interval odvozu 1 krát za 14 dní; papier
môže byť zviazaný do zväzkov.
2. Školy na území mesta si môžu školský zber papiera organizovať samostatne.

§9
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 odpadových vriec :
a) žlté zberné nádoby o objeme 1100 litrov umiestnené v stojiskách pri bytových domoch pre
pôvodcov odpadu v bytových domoch – interval odvozu 1 krát za 7 dní,
b) odpadové vrecia o objeme 110 litrov pre pôvodcov odpadu v rodinných domoch, prevádzkach
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov – interval odvozu 1 krát za 14 dní;
viacvrstvové kombinované materiály môžu byť zviazané do zväzkov.
2. Školy na území mesta si môžu školský zber viacvrstvových kombinovaných materiálov
organizovať samostatne.
§ 10
Triedený zber skla
Triedený zber skla sa v meste vykonáva prostredníctvom zelených zberných nádob (zelené
sklolaminátové zvony) a odpadových vriec:
a) zelené zberné nádoby o objeme 1100 litrov - 1320 litrov umiestnené v stojiskách pri bytových
domoch a v okrajových častiach mesta pri rodinných domoch – interval odvozu 1 krát za 2
mesiace,
b) odpadové vrecia objeme 110 litrov pre pôvodcov odpadu v rodinných domoch, prevádzkach
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov – interval odvozu 1 krát za 14 dní.
§ 11
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
1. Mesto realizuje zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov7 zo záhrad, parkov
a cintorínov, jedlých olejov a tukov pochádzajúcich z domácností individuálnej bytovej výstavby –
rodinných domov, nasledovne:
a) hnedá zberná nádoba o objeme 140 litrov. Pre jeden rodinný dom je určená jedna zberná
nádoba – interval odvozu 1 krát za 7 dní v období určenom mestom podľa odseku 2.
b) odpadové vrece o objeme 110 litrov na výmenu v prípade vyloženia plného vreca – interval
odvozu 1 krát za 7 dní v období určenom mestom podľa odseku 2.
c) zber konárov zviazaných vo zväzkoch s maximálnou dĺžkou 2 metre – interval odvozu 1 krát
za 7 dní v období určenom mestom podľa odseku 2.
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d) zber
jedlých
olejov
a tukov
z domácností
zhromažďovaných
vo
vlastných
uzatvárateľných nádobách a plastových fľašiach – interval odvozu 1 krát za 14 dní súbežne so
zberom triedených zložiek komunálneho odpadu (t.j. papier, plast, kov a sklo) z pred rodinných
domov.
2. Termín začatia a ukončenia zberu podľa odseku 1 mesto oznámi obvyklým spôsobom (úradná
tabuľa mesta, webová stránka mesta, informačná tabuľa mesta, mestský rozhlasu a miestna tlač).
3. Mesto nevykonáva zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností z dôvodu
ekonomickej neúnosnosti.8

§ 12
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 pochádzajúcim 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.

§ 13
Objemný odpad
1. Objemný odpad tvoria komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej
zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad v meste.
2. Zber objemného odpadu sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla na jar a na jeseň, mobilným zberom
priamo od rodinných domov a v termíne určenom mestom podľa odseku 3.
3. Termín zberu podľa odseku 2 mesto oznámi obvyklým spôsobom.
4. Zber objemného odpadu od bytových domov možno vykonať najviac 2 krát ročne na základe
požiadavky príslušného správcu bytového domu o pristavenie veľkoobjemového kontajnera
s následným zabezpečením odvozu objemného odpadu.

§ 14
Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, elektroodpad z domácností, použité prenosné
batérie a akumulátory, automobilové batérie a akumulátory
1. Zber odpadov s obsahom škodlivých látok, elektroodpadov z domácností, použitých prenosných
batérií a akumulátorov sa uskutočňuje 2 krát ročne (spravidla na jar a na jeseň) mobilným zberom
priamo od rodinných domov v termíne určenom mestom podľa odseku 2.
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2. Termín zberu podľa odseku 1 mesto oznámi obvyklým spôsobom.
§ 15
Textil a šatstvo
1. Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných nádob – kovové
kontajnery.
2. Mesto na triedený zber textilu a šatstva určuje kovové kontajnery, ktoré sú rozmiestnené na
verejnom priestranstve pri bytových domoch a v okrajových častiach mesta pri rodinných domoch
– Interval odvozu minimálne 1 krát za mesiac.

§ 16
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky.
1. Nespotrebované veterinárne lieky, humánne lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať
do verejných lekární.
2. Nespotrebované veterinárne lieky a humánne lieky sa nesmú vyhadzovať do zmesového
komunálneho odpadu.
§ 17
Spätný zber odpadových pneumatík
Mesto určuje, že spätný zber odpadových pneumatík9 sa na zbernom dvore nevykonáva. Mesto na
svojom území iné miesto určené na spätný zber odpadových pneumatík neurčuje. Konečný užívateľ
môže odpadové pneumatiky odovzdať podľa osobitného predpisu10.
§ 18
Zberný dvor
1. Prevádzkovateľom zberného dvora je mesto.
2. Zberný dvor je umiestnený v priestoroch areálu na ulici Cukrovarská 4347, Sereď.
3. Doba prevádzky zberného dvora je uvedená na vývesnej tabuli umiestnenej pred vstupom do brány
zberného dvora, informačnej tabuli mesta a webovej stránke mesta.
4. Zberný dvor je určený na zber, triedenie a dočasné uskladnenie oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu podliehajúcich triedenému zberu podľa tohto nariadenia a na zber odpadov,
na ktorých odobratie je prevádzkovateľ zberného dvora povinný podľa osobitného predpisu11.
5. Na zberný dvor možno odovzdať drobný stavebný odpad podľa § 7 nariadenia.
6. Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu podliehajúce triedenému zberu podľa tohto
nariadenia môže na zberný dvor odovzdať bezplatne len fyzická osoba, ktorá je poplatníkom podľa
9

§ 69 ods. 8 a § 82 ods.3 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 72 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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§ 82 ods.3 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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osobitného predpisu12. Pri odovzdaní odpadu podľa prvej vety na zbernom dvore sa fyzická osoba
preukazuje dokladom totožnosti.
§ 19
Záverečné a zrušovacie ustanovenie
1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.
2. Zrušuje sa : Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2016 zo dňa 14.06.2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

V Seredi, dňa 15.12.2017

-podpísanéIng. Martin Tomčányi
primátor mesta

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 273/2017 dňa
14.12.2017.
Deň vyhlásenia: 15.12.2017
Deň zvesenia: 30.12.2017

12

§ 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.

9

