
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Stará Ves 

č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Spišská Stará Ves 

 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi podľa § 6 ods. 1 a podľa § 4 ods. 3 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti s § 39 

ods. 6 zákona 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 

„nariadenie“): 

 

1. ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

(1) Toto nariadenie upravuje podrobnosti nakladania s komunálnymi odpadmi, s drobnými 

stavebnými odpadmi a s elektroodpadmi z domácností na území Mesta Spišská Stará Ves 

(ďalej len „mesto“), najmä spôsob ich zberu a prepravy, ako aj práva a povinnosti orgánov 

mesta, právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní 

s nimi. 

 

(2) Toto nariadenie sa vydáva s cieľom stanoviť pre mesto vhodný systém nakladania 

s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a s nebezpečnými odpadmi, a to 

v záujme zabezpečenia predchádzania vzniku odpadov, ich zberu, prepravy, zhodnocovania 

a zneškodňovania, v súlade so zákonom o odpadoch. 

 

§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

(1) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v 

súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

 

(2) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva 

úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo 

zloženia týchto odpadov. 

 

(3) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u 

ktorej sa odpad nachádza. 

 

(4) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 

vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania 

a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa. 

 

(5) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia 

a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 

 

(6) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním 

s nimi. 

 



 

(7) Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený 

vo výške priamo úmernej množstvu vyprodukovaných odpadov za daný čas. 

 

(8) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek 

odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

 

(9) Triedený zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. 

 

(10) Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácností, vznikajúce na území mesta pri 

činnosti fyzických osôb a 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, za odpady z domácnosti sa považujú aj 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. Komunálnymi odpadmi 

sú aj všetky odpady vznikajúce v obci 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. 

 

(11) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny 

odpad po vytriedení zložiek. 

 

(12) Drobné stavebné odpady (DSO) sú komunálne odpady vznikajúce z bežných 

udržiavacích stavebných prác zabezpečovaných fyzickou osobou, ktorých objem však 

nepresiahne viac ako 1 m
3
 ročne od jednej fyzickej osoby. 

 

(13) Objemné odpady sú odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer ukladať do 

štandardných zberných nádob, alebo ktorých hmotnosť presahuje nosnosť bežne používaných 

štandardných zberných nádob určených na zber odpadov v meste. 

 

(14)  Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky 

a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a 

porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. 

 

(15)  Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) sú všetky druhy biologicky 

rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa 

Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e) zákona o odpadoch]. 

 

(16)  Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo 

viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch. 

 

(17) Elektroodpad z domácností je elektroodpad pochádzajúci z domácností fyzických 

osôb a z obchodných, priemyselných inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím 

zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 

 

(18) Odpady s obsahom škodlivín sú také odpady, ktoré svojimi nebezpečnými 

vlastnosťami zapríčiňujú negatívne vplyvy pri nakladaní s nimi. Patria tu použité batérie 

a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie, lieky  iné 

nebezpečné odpady. 

 



 

(19) Rodinný dom (RD) je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so 

samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac 3 byty, dve nadzemné 

podlažia a podkrovie (§ 43b ods. 3 stavebného zákona). 

 

(20) Bytový dom (BD) je budova určená na bývanie, pozostávajúca zo štyroch a viacerých 

bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§ 43 ods. 2 stavebného 

zákona). 

 

(21) Oprávnená organizácia je organizácia, ktorá má na nakladanie s odpadmi príslušné 

platné povolenia a súhlasy orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov a zároveň má uzatvorenú zmluvu s mestom podľa § 39 ods. 10 

zákona o odpadoch. 

 

(22) Prevádzkovateľ kuchyne je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá 

prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. 

 

§ 3 

Program odpadového hospodárstva 

 

(1) Mesto sa pri nakladaní s odpadmi riadi platným Programom odpadového hospodárstva 

(POH) mesta a nadradenými programami odpadového hospodárstva. 

 

(2) Pôvodca odpadov, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ a ktorý 

produkuje viac než 10 ton nebezpečných odpadov (NO) alebo 100 ton ostatných odpadov 

ročne, vypracúva vlastný POH, v ktorom uvedie množstvo KO a DSO, produkovaných na 

území mesta zo svojich činností. Vypracovaný POH predloží tento pôvodca pred schválením 

príslušným orgánom štátnej správy na vyjadrenie mestu. 

 

(3) Pôvodca odpadov v zmysle ods. 2 je povinný uzatvoriť s oprávnenou organizáciou 

zmluvu alebo dať objednávku na pristavenie zberných nádob a zber odpadov na také 

množstvo, ktoré má uvedené vo svojom POH, odsúhlasenom mestom. 

 

(4) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nemá povinnosť vypracovať 

vlastný POH, je povinná uzatvoriť zmluvu s oprávnenou organizáciou na zber a zneškodnenie 

KO v rozsahu podľa jej skutočnej potreby tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia. 

 

2. ČASŤ 

SPÔSOB NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI 

STAVEBNÝMI ODPADMI 

 

§ 4 

Systém zberu odpadov 

 

(1) Za nakladanie s KO (okrem biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných 

odpadov od prevádzkovateľa kuchyne) a DSO, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá 

mesto. 

 

(2) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne. 

 

(3) Mesto na svojom území nemá zavedený zberný dvor. 

 



 

(4) Na území mesta je zavedený nasledovný systém zberu komunálnych odpadov: 

a) množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, 

b) triedený zber oddelených zložiek komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, 

textil a biologicky rozložiteľný komunálny odpad (okrem kuchynského 

a reštauračného odpadu), 

c) kalendárový zber ostatných oddelených zložiek komunálnych odpadov pre: 

1. veľkoobjemové odpady, 

2. odpady s obsahom škodlivín, 

3. elektroodpady a ostatné nebezpečné odpady, 

4. drobné stavebné odpady. 

 

§ 5 

Nádoby na odpad a ich umiestnenie 

 

(1) Mesto určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberných nádob: 

a) 110 litrové KUKA nádoby, 

b) 1100 litrové maloobjemové kontajnery (MOK), 

c) 3000 až 7000 litrové veľkoobjemové kontajnery (VOK), 

d) špeciálne MOK (Š-MOK) na triedený zber oddelených zložiek komunálnych odpadov, 

e) 110 litrové EKOS vrecia na zber zmesových komunálnych odpadov. 

 

(2) Iné zberné nádoby ako nádoby uvedené v ods. 1 sú neprípustné. 

 

(3) Zberné nádoby na zmesový KO pre fyzické osoby poskytuje do užívania na svoje 

náklady mesto. O poskytnutí zbernej nádoby na zmesový KO sa vyhotoví záznam, ktorý je 

zároveň potvrdením užívacieho vzťahu medzi mestom a osobou, ktorej bola zberná nádoba 

poskytnutá. 

 

(4) Zberné nádoby poskytuje mesto fyzickým osobám nasledovným spôsobom: 

a) pre domácnosti v RD spravidla 1 KUKA nádobu pre jednu domácnosť, 

b) pre domácnosti v BD spravidla 1 MOK pre celý bytový dom. 

 

(5) Užívatelia zberných nádob sú povinní starať sa o poskytnutú zbernú nádobu a udržiavať 

ju v dobrom stave. Užívateľ, ktorému bola zberná nádoba poskytnutá, zodpovedá za jej 

prípadnú stratu, odcudzenie alebo poškodenie a je povinný o tom bezodkladne informovať 

mesto. V takom prípade mu bude poskytnutá náhradná zberná nádoba, za ktorú je tento 

užívateľ povinný uhradiť náklady na jej kúpu. 

 

(6) Výmena zbernej nádoby z dôvodu opotrebenia je možná najskôr po 8 rokoch jej 

užívania, a to na základe žiadosti užívateľa. Takáto výmena sa uskutoční bezplatne. Vo 

výnimočných prípadoch môže mesto rozhodnúť aj o bezplatnej výmene v kratšom časovom 

intervale. 

 

(7) Vlastník (správca, nájomca...) nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre 

zberné nádoby, pričom výber miesta je povinný prerokovať s mestom. Pri jeho určovaní musí 

dbať, aby: 

a) bol k vyhradenému miestu zabezpečený prístup a dostatočný priestor na manipuláciu 

so zbernými nádobami, 

b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia, 

c) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade, 

d) nádoby neboli trvalo umiestnené na chodníku, komunikácii alebo parkovisku, 

e) boli nádoby umiestnené vo vzdialenosti max. 3m od komunikácie. 

 



 

(8) V sporných prípadoch rozhoduje o umiestnení zbernej nádoby mesto. 

 

(9) Vlastník (správca, nájomca...) nehnuteľnosti je povinný starať sa o vyhradené miesto 

pre zberné nádoby, udržiavať na ňom poriadok a čistotu. V zimných mesiacoch je povinný 

odhrňovať sneh tak, aby bol k zberným nádobám zabezpečený prístup. 

 

(10) Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa prísne 

zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, vyberať z nich odpad alebo 

používať ich na iný účel, než je stanovený v tomto nariadení. 

 

(11) Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno zberné nádoby ponechať iba na 

dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na 

vyhradené miesto. 

 

(12) Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožnia prístup k zberným nádobám a k ich 

vyprázdneniu, je vlastník nehnuteľnosti (správca, nájomca...) povinný postarať sa o ich 

premiestnenie na miesto prístupné pre ich vyprázdnenie a po vyprázdnení tieto nádoby 

následne uložiť späť na vyhradené miesto. 

 

3. ČASŤ 

SYSTÉM ZBERU ZMESOVÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV 

 

§ 6 

Zmesové komunálne odpady z domácností 

 

(1) Pre fyzické osoby je na území mesta zavedený množstvový zber zmesových 

komunálnych odpadov. 

 

(2) Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 

zabezpečuje oprávnená organizácia, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti uzatvorenú 

zmluvu s mestom. 

 

(3) Na zber zmesového KO sa používajú 110 l KUKA nádoby, 1100 l MOK a 110 l EKOS 

vrecia. Vývozný cyklus týchto zberných nádob na kalendárny rok zabezpečuje mesto 

prostredníctvom oprávnenej organizácie. 

 

(4) Počas januára bežného roka sa vývozný cyklus riadi podľa vývozného cyklu 

dohodnutého pre január predchádzajúceho roka. 

 

(5) Platiteľ poplatku z každého RD a z každého BD je povinný do 30 dní od vzniku 

poplatkovej povinnosti uzavrieť s mestom Dohodu o množstvovom zbere odpadov, v ktorej 

budú tieto povinné ustanovenia: 

a)  druh a počet používaných zberných nádob v danom kalendárnom roku (pre pôvodcov 

zmesového KO je minimálny počet 1 ks, buď 110 l KUKA nádoba alebo 1100 l 

MOK), 

b)  frekvencia vývozov zbernej nádoby na daný rok (podľa vopred určeného 

harmonogramu vývozov, ktorý dohodne mesto s oprávnenou organizáciou), 

c)  spôsob zaplatenia poplatku. 

 

(6) Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať. Po vložení odpadov sa tieto nádoby 

musia dať uzavrieť. 

 



 

(7) Ak mesto kontrolou vykonanou u pôvodcu alebo držiteľa odpadov zistí, že vzhľadom 

na množstvo ním produkovaných odpadov objem používanej zbernej nádoby nestačí, môže 

mu nariadiť obstaranie ďalšej zbernej nádoby alebo zvýšiť mu frekvenciu vývozov. 

 

(8) V prípade, že v domácnosti RD alebo BD dôjde jednorázovo k produkcii väčšieho 

množstva zmesového KO (napr. rodinná oslava, upratovanie a pod.), je táto domácnosť 

povinná zakúpiť si na mestskom úrade príslušné množstvo EKOS vriec. 

 

(9) EKOS vrecia sú poplatníci povinní pripraviť na odvoz ich umiestnením vedľa KUKA 

nádob alebo MOK na zmesový KO, a to najskôr 1 deň pred vývozom týchto zberných nádob. 

 

(10) Občania krátkodobo užívajúci nehnuteľnosti na území mesta (napr. chatári, 

dovolenkári) alebo krátkodobo zdržujúci sa na území mesta za účelom podnikania (napr. 

trhovníci, cirkusanti, prevádzkovatelia kolotočov, poskytovatelia pojazdných služieb a pod.) 

sú na zber zmesových KO povinní zakúpiť si na mestskom úrade potrebný počet EKOS vriec, 

ktoré sú pri svojom odchode povinní riadne uzavrieť a umiestniť vedľa KUKA nádob alebo 

MOK na zmesový KO. 

 

(11) Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad z domácností je možné ukladať len 

zmesový komunálny odpad. Zakazuje sa ukladať do nich akékoľvek stavebné odpady 

a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), triedené zložky komunálnych odpadov 

(papier, sklo, kovy, plasty) ako aj ostatné oddelene zbierané zložky komunálnych odpadov. 

 

§ 7 

Zmesové komunálne odpady od právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 

 

(1) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinné samostatne uzavrieť zmluvu  

s oprávnenou organizáciou na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. 

 

(2) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si zberné nádoby zabezpečujú 

samostatne a na vlastné náklady, pričom ich umiestnenie sú povinné prerokovať s mestom. 

V sporných prípadoch rozhoduje o umiestnení zberných nádob mesto. 

 

4. ČASŤ 

SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU NIEKTORÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO 

ODPADU 

 

§ 8 

Odpady z papiera, plastov, kovov a skla 

 

(1) Všetci pôvodcovia odpadov na území mesta sú povinní zapojiť sa do triedeného zberu 

papiera, plastov, kovov a skla. 

 

(2) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si zber oddelene vytriedených zložiek 

KO zabezpečujú na vlastné náklady, a to buď prostredníctvom oprávnenej organizácie alebo 

si zabezpečujú odvoz týchto zložiek KO vlastnými prostriedkami do organizácie oprávnenej 

na ich zber. 

 

(3) Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie triedených zložiek komunálneho 

odpadu z papiera, plastu, kovov a skla od fyzických osôb zabezpečuje mesto prostredníctvom 

oprávnenej organizácie, ktorá má s ním na vykonávanie tejto činnosti uzatvorenú zmluvu. 

 



 

(4) Zakazuje sa zmiešavať triedený komunálny odpad so zmesovým komunálnym odpadom 

a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom. 

 

(5) Odpady z papiera môžu obyvatelia bezplatne ukladať na vyhradené miesto v areáli 

Základnej školy, kde ich preberie poverený pracovník. 

 

(6) Do odpadu z papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, 

papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, 

telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal 

a pod. 

 

(7) Do odpadu z papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, 

voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od 

cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier 

a pod. 

 

(8) Odpady z plastov môžu obyvatelia ukladať do špeciálnych maloobjemových 

kontajnerov s označením PLASTY, ktoré sú rozmiestnené na určených zberných miestach na 

území mesta. O umiestnení týchto Š-MOK rozhoduje mesto. 

 

(9) Do odpadu z plastov patria: 

1. PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky 

od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, 

2. PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, 

3. PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky 

a hračky, 

4. PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, 

5. PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly 

z kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod. 

 

(10) Do odpadu z plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové 

kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové 

krytiny, guma, molitan a pod. 

 

(11) Odpady z kovov môžu obyvatelia ukladať do špeciálnych maloobjemových 

kontajnerov s označením KOVY, ktoré sú rozmiestnené na určených zberných miestach na 

území mesta. O umiestnení týchto Š-MOK rozhoduje mesto. 

 

(12) Do odpadu z kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, 

kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, 

farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, 

špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil a pod. 

 

(13) Do odpadu z kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami z jedla, farbami 

a rôznymi chemickými látkami. 

 

(14) Väčšie kusy kovového odpadu môžu obyvatelia odovzdať do prevádzky výkupne 

kovov. 

 

(15) Odpady zo skla môžu obyvatelia ukladať do špeciálnych maloobjemových kontajnerov 

s označením SKLO, ktoré sú rozmiestnené na určených zberných miestach na území mesta. 

O umiestnení týchto Š-MOK rozhoduje mesto. 

 



 

(16) Do odpadu zo skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, 

fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 

 

(17) Do odpadu zo skla nepatria: korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, 

fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky (patria do zmesového KO), žiarivky, 

obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.. 

 

§ 9 

Odpady z textilu 

 

(1) Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: 

a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), 

b) topánky (čisté topánky iba v pároch, nezničené), 

c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.). 

 

(2) Mesto zabezpečuje zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie textilu 

prostredníctvom oprávnenej organizácie, ktorá má na túto činnosť príslušné povolenia a má 

uzavretú zmluvu s mestom. 

 

(3) Textil môžu fyzické osoby ukladať do špeciálnych maloobjemových kontajnerov, 

umiestnených na území mesta. O umiestnení týchto Š-MOK rozhoduje mesto. 

 

(4) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si zber, prepravu a zneškodnenie textilu 

zabezpečujú na vlastné náklady cestou oprávnenej organizácie v takom rozsahu, aby nedošlo 

k znečisteniu verejných priestranstiev. 

 

(5) Zakazuje sa zmiešavať textil s ostatnými druhmi odpadov. 

 

§ 10 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 

 

(1) Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) patrí: 

1. kuchynský a reštauračný odpad, 

2. jedlé oleje a tuky, 

3. odpad z verejnej zelene, zo záhrad, parkov a cintorínov - tzv. „zelený BRO“ 

 

(2) Na území mesta sa zavádza zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, 

okrem jedlých olejov, tukov a kuchynského odpadu, ktorých pôvodcom sú fyzické osoby. 

 

(3) Zber jedlých olejov a tukov a zber biologicky rozložiteľného KUCHYNSKÉHO odpadu 

od fyzických osôb mesto nezavádza, nakoľko náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi 

nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej 

hornej hranice sadzby miestneho poplatku [§39 ods. 18 písm. b) bod 3. zákona o odpadoch]. 

 

(4) Medzi kuchynský a reštauračný BRO patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové 

a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, 

chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, 

potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok 

a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované 

zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho 

pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania a pod. 

 



 

(5) Zakazuje sa skrmovať zvieratá biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným 

odpadom, okrem kožušinových zvierat. Pod pojmom kožušinové zvieratá sa rozumejú 

zvieratá držané alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, 

pričom sa jedná o registrované chovy. 

 

(6) Medzi zelený BRO patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania 

krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, 

piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. 

 

(7) Medzi zelený a kuchynský a reštauračný odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový 

ohorok, uhynuté zvieratá, časť zvierat zabitých doma (tzv. „domáce zakáľačky“) a pod. 

 

(8) Zber zeleného BRO z domácností (zo záhrad a pod.) zabezpečuje mesto od apríla do 

novembra (vrátane), v intervale kratšom ako 14 dní. Mesto dopredu upovedomí obyvateľov 

o tom, v ktorý deň a hodinu bude prebiehať zber zeleného BRO (vyhlásením v miestnom 

rozhlase alebo na internetovej stránke mesta). V daný deň (pred ohlásenou hodinou) môžu 

obyvatelia tento odpad vyložiť pred svoje domy, pričom mesto na svoje náklady zabezpečí 

jeho odvoz a uloženie v mestskej kompostárni. Zakazuje sa ukladať zelený odpad zo záhrad 

pred domy v iný ako ohlásený deň jeho zberu. 

 

(9) Obyvatelia mesta môžu na svoje náklady ukladať zelený BRO aj mimo dní zberu podľa 

ods. 8, a to: 

1. vo vlastných kompostovacích zariadeniach, 

2. v cudzích kompostovacích zariadeniach po dohode s ich vlastníkom alebo 

prevádzkovateľom. 

 

(10) Zakazuje sa zneškodňovať zelený BRO spaľovaním alebo ukladaním na miesto mimo 

kompostoviska. 

 

(11) Zber a zneškodňovanie odpadov z upratovania verejnej zelene a z upratovania 

a zametania ulíc, vrátane zberu posypového materiálu, zabezpečuje mesto na svoje náklady 

počas celého roka. Mesto rozhodne o druhotnom využití zozbieraného posypového materiálu, 

resp. o jeho zneškodnení v súlade so zákonom. 

 

(12) Na verejných priestranstvách mesto na svoje náklady v dostatočnom počte zabezpečí 

verejné odpadkové koše, rozmiestni ich podľa potrieb na území mesta a zabezpečí ich 

pravidelné vyprázdňovanie a údržbu. Do verejných odpadkových košov je zakázané ukladať 

odpady vyprodukované v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na 

podnikanie, ako aj komunálne odpady vyprodukované v domácnostiach fyzických osôb. 

 

(13) Odpady z cintorína možno ukladať do malých odpadkových košov v areáli cintorína 

alebo do veľkoobjemového kontajnera, umiestneného pri budove bývalej márnice. Zakazuje 

sa ukladať do týchto zberných nádob odpad nepochádzajúci z cintorína a stavebný odpad 

pochádzajúci z výstavby alebo rekonštrukcie pomníkov (betónové zvyšky a pod.). 

 

§ 11 

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne 

 

(1) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným 

kuchynským a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný 

kuchynský a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov. 

 



 

(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat biologicky 

rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. 

 

(3) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov 

na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne. 

 

(4) Zber odpadu z kuchýň a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené 

nariadením EP a Rady (ES) č. 1069/2009. 

 

(5) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu kuchynského 

a reštauračného odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu 

kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy, ani verejnosť. 

 

(6) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 

 

(7) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi, zohľadňujúc aj teploty 

prostredia (leto/zima), pričom v letnom období musí byť frekvencia zberu vyššia ako 

v ostatných obdobiach. 

 

(8) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť zhodnotenie biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého je pôvodcom, sám v zariadeniach na to 

určených. Ak túto povinnosť nedokáže sám zabezpečiť, musí na tento účel uzavrieť zmluvu s 

oprávnenou organizáciou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom, pričom je povinný 

prispôsobiť sa podmienkam systému zberu v meste. 

 

(9) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s kuchynským 

a reštauračným odpadom zabezpečuje sám alebo prostredníctvom oprávnenej organizácie. 

 

(10) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné 

informácie súvisiace s nakladaním s kuchynským a reštauračným odpadom, ako aj s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

(11) Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne 

povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 

 

5. ČASŤ 

SYSTÉM ZBERU DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU 

 

§ 12 

Nakladanie s drobným stavebným odpadom 

 

(1) Medzi drobný stavebný odpad patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, 

obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 

 

(2) Mesto zabezpečuje zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie DSO 

prostredníctvom oprávnenej organizácie podľa potreby v priebehu roka, minimálne však 2x za 

jeden kalendárny rok. 

 

(3) DSO môžu fyzické osoby ukladať na zbernom mieste zriadenom na ul. Jesenského, na 

protivnej strane miestnej komunikácie pri hasičskej stanici. Maximálny objem uloženého 

DSO nesmie prekročiť 1 m
3
 od jednej fyzickej osoby za rok.  

 



 

(4) Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem drobného stavebného odpadu ako je 1 m
3
 

ročne (napr. v rámci prestavby bytu), nepovažuje sa množstvo nad 1 m
3
 za drobný stavebný 

odpad a fyzická osoba si musí od mesta vopred objednať veľkoobjemový kontajner za 

osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku. Mesto zabezpečí jeho pristavenie 

na dohodnuté miesto v určenom čase. Fyzická osoba musí zároveň zabezpečiť, aby nedošlo 

k preplneniu kontajnera a tým k znečisteniu okolia odpadmi. V prípade potreby musí táto 

osoba požiadať o opätovné pristavenie veľkoobjemového kontajnera. 

 

(5) Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva 

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, nejedná sa o drobný stavebný odpad, ale 

o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva. 

 

(6) Zakazuje sa zmiešavať drobný stavebný odpad s ostatnými druhmi odpadov a ukladať 

tento DSO na iné miesto, ako na miesto určené v ods. 3. 

 

(7) Pôvodcovia DSO sú povinní z tohto odpadu prednostne vytriediť jednotlivé zložky: 

papier, plasty, sklo a kovy a uložiť ich do príslušných zberných nádob. 

 

(8) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si zber, prepravu a zneškodnenie DSO 

zabezpečujú na vlastné náklady cestou oprávnenej organizácie v takom rozsahu, aby nedošlo 

k znečisteniu verejných priestranstiev. 

 

6. ČASŤ 

SYSTÉM ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU 

 

§ 13 

Nakladanie s objemným odpadom 

 

(1) Medzi objemný odpad patria komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do 

bežne používanej nádoby na zmesový odpad. Sú to najmä nábytky, staré okná, dvere, nádoby, 

plechové rúry, opotrebované pneumatiky od fyzických osôb a pod. 

 

(2) Mesto zabezpečuje zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie objemného 

odpadu prostredníctvom oprávnenej organizácie podľa potreby v priebehu roka, minimálne 

však 2x za jeden kalendárny rok (spravidla v apríli a v októbri). Mesto s dostatočným 

predstihom upovedomí obyvateľov o tom, v ktorý deň bude prebiehať zber objemného 

odpadu (vyhlásením v miestnom rozhlase alebo na internetovej stránke mesta). Nie skôr ako 

jeden deň pred ohláseným dátumom zberu objemného odpadu sú fyzické osoby oprávnené 

vyložiť tento odpad vedľa zberných nádob na komunálny odpad. Oprávnená organizácia 

v ohlásený deň zabezpečí zber objemného odpadu naložením na zvozové vozidlo. 

 

(3) Pôvodcovia objemného odpadu sú povinní v období medzi vývozmi tohto odpadu 

dočasne ho uložiť na vhodnom mieste mimo verejného priestranstva. 

 

(4) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si zber, prepravu a zneškodnenie 

objemného odpadu  zabezpečujú na vlastné náklady cestou oprávnenej organizácie v takom 

rozsahu, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev. 

 

(5) Zakazuje sa zmiešavať objemný odpad s ostatnými druhmi odpadov. 

 

 

 

 



 

7. ČASŤ 

SYSTÉM ZBERU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 

§ 14 

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností vrátane žiariviek a svietidiel 

 

(1) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických 

osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim 

zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 

 

(2) Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná 

technika, mobily, videá, diskmeny, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, 

práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a pod. 

 

(3) Do elektroodpadu nepatria: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie 

žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, 

klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod. 

 

(4) Medzi žiarivky a svietidlá patria: 

a) lineárna žiarivka (klasická žiarivka v tvare dlhej trubice, napr. neónová trubica, 

neónka), 

b) kompaktná žiarivka (kompaktná žiarivka má menšie rozmery než má klasická 

žiarivková trubica. Jedná sa o úsporné žiarivky, majúce spravidla podobný tvar 

a rovnaké objímky ako klasické žiarovky), 

c) svietidlá (svietidlá sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, 

dlážok alebo stropov budov; ide o svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch 

vrátane svetelných zdrojov, o vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, 

LED svetelné zdroje a pod.). 

 

(5) Medzi žiarivky a svietidlá nepatria voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou 

osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo 

priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre 

zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stĺpy, 

predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá 

pre obyčajné žiarovky. 

 

(6) Mesto zabezpečuje zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie elektroodpadov 

z domácností vrátane žiariviek a svietidiel prostredníctvom oprávnenej organizácie podľa 

potreby v priebehu roka, minimálne však 2x za jeden kalendárny rok (spravidla v apríli 

a v októbri). Mesto s dostatočným predstihom upovedomí obyvateľov o tom, v ktorý deň bude 

prebiehať zber tohto odpadu (vyhlásením v miestnom rozhlase alebo na internetovej stránke 

mesta) a kde môžu obyvatelia tento odpad ukladať. 

 

(7) Zber elektroodpadu prebieha aj v rámci režimu spätný odber, kde je predajca 

elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu 

z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus 

za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie 

a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, a to v prevádzkach, ktoré 

slúžia na predaj elektrozariadení. Predajca môže tento spätný odber odmietnuť, ak 

odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty alebo keď z dôvodu 

kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu. 

 



 

(8) Pôvodca elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel nesmie odovzdávať 

tento odpad iným subjektom, než sú ustanovené v tomto nariadení (napr. pouličným 

zberačom, ktorí nemajú uzavretú zmluvu s mestom). 

 

(9) Zakazuje sa zmiešavať elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel 

s ostatnými druhmi odpadov, ako aj ukladať tento odpad do zberných nádob na komunálny 

odpad alebo vedľa nich na verejné priestranstvá. 

 

§ 15 

Nakladanie s batériami a akumulátormi 

 

(1) Obyvatelia môžu použité batérie a akumulátory ukladať do špeciálnych 

maloobjemových kontajnerov, rozmiestnených na území mesta. 

 

(2) Obyvatelia môžu odovzdať použité batérie a akumulátory aj na predajných miestach 

u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade 

so zákonom o odpadoch. 

 

(3) Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich 

a na verejné priestranstvá. 

 

(4) Zakazuje sa odovzdávať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. 

pouličným zberačom), ktorí nemajú na túto činnosť uzavretú zmluvu s mestom. 

 

§ 16 

Nakladanie s odpadmi s obsahom škodlivín 

 

(1) Medzi odpady s obsahom škodlivín patria: odpadové motorové a mazacie oleje, 

rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy 

a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie 

prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, 

farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, lieky a iné nebezpečné odpady. 

 

(2) Mesto zabezpečuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom 

škodlivín 2x ročne prostredníctvom oprávnenej organizácie. O termínoch odvozov 

nebezpečných odpadov s obsahom škodlivín a o spôsobe zberu informuje mesto obyvateľov 

prostredníctvom mestského rozhlasu alebo na internetovej stránke mesta.  

 

(3) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia povinní vytrieďovať 

z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie tak, aby nedošlo 

k znečisteniu životného prostredia, k prevráteniu nádob a aby k týmto odpadom nemali 

prístup deti. 

 

(4) Zakazuje sa zmiešavať odpady s obsahom škodlivín so zmesovým komunálnym 

odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym 

odpadom, ako i ukladať tieto odpady do zberných nádob na komunálny odpad alebo vedľa 

nich a na verejné priestranstvá. 

 

(5) Pôvodca odpadových motorových a mazacích olejov (fyzická osoba) môže tieto 

odovzdávať iba v deň ich odberu, a to oprávnenej organizácii. Zakazuje sa odovzdávať tento 

odpad iným subjektom, ktoré nemajú na túto činnosť uzavretú zmluvu s mestom. 

 



 

(6) Pôvodca farbív, chemikálií a iných nebezpečných odpadov (fyzická osoba) môže tieto 

odovzdávať iba v deň ich odberu, a to oprávnenej organizácii. Zakazuje sa odovzdávať tento 

odpad iným subjektom, ktoré nemajú na túto činnosť uzavretú zmluvu s mestom. 

 

(7) Pôvodca humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať 

ich verejnej lekárni, ktorá je povinná odoberať a zhromažďovať humánne lieky 

nespotrebované fyzickými osobami. 

 

(8) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si zber, prepravu a zneškodnenie 

odpadu  s obsahom škodlivín zabezpečujú na vlastné náklady cestou oprávnenej organizácie 

v takom rozsahu, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia. 

 

8. ČASŤ 

SYSTÉM ZBERU KALU ZO SEPTIKOV 

 

§ 17 

Nakladanie s kalom zo septikov 

 

(1) Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov a žúmp môžu vykonávať len 

organizácie poverené zberom, ktoré majú na túto činnosť príslušné povolenia. 

 

(2) Majitelia septikov, resp. ich iní užívatelia, ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie 

sú napojení na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní na vlastné náklady zabezpečiť 

zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej organizácie. 

 

(3) Každý majiteľ septika je povinný po dobu troch rokov viesť evidenciu a uschovávať 

doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septika oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej 

likvidácii. 

 

9. ČASŤ 

SYSTÉM ZBERU STARÝCH VOZIDIEL 

 

§ 18 

Nakladanie so starými vozidlami 

 

(1) Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iné účely jeho využitia ako 

motorového vozidla. Staré vozidlo je odpadom, aj ak to v rozhodnutí určí príslušný orgán 

štátnej správy. 

 

(2) Držiteľ starého vozidla je povinný zabezpečiť jeho odovzdanie osobe vykonávajúcej 

zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

 

(3) Držiteľ starého vozidla je povinný postupovať podľa § 51 o odpadoch. So starým 

vozidlom, ktorého vlastník nie je známy, bude naložené v zmysle § 53 citovaného zákona. 

 

(4) Staré vozidlá nie je možné likvidovať v rámci systému nakladania s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom. 

 

 

 

 

 

 



 

10. ČASŤ 

POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH SUBJEKTOV, PÔSOBNOSTI, ZÁKAZY 

 

§ 19 

Povinnosti pôvodcov odpadov 

 

(1) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný: 

a) predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady, zneškodňovať odpady spôsobom 

na to určeným, 

b) zapojiť sa do systému zberu KO a DSO v meste, 

c) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO a DSO v meste, 

d) ukladať KO, ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu len na miesta určené 

mestom a do zberných nádob, zodpovedajúcich systému zberu KO v meste, 

e) uhrádzať poplatok za KO a DSO vo výške a za podmienok určených vo VZN 

o miestnom poplatku. 

 

(2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, 

ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo 

k: 

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, 

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom, 

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu. 

 

(3) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 

umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne 

okresnému úradu, odboru životného prostredia a mestu. 

 

(4) Okresný úrad, odbor životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku 3, z 

vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo mesta začne konanie o 

zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto 

zákonom; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie 

odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, 

zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie 

osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s mestom, alebo mestom, ak túto 

činnosť mesto zabezpečuje samo. 

 

(5) Ak sa podľa odseku 4 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na 

nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom, okresný úrad, odbor životného prostredia začne 

konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti:  

a) je pôvodcom odpadu,  

b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať 

podľa osobitných predpisov, alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu, alebo 

c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech. 

 

(6) Ak sa v konaní podľa odseku 5 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi 

nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, niektorá zo 

skutočností uvedených v odseku 5 písm. a) až c), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie 

odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti; 

odsek 4 druhá veta platí rovnako. 

 

(7) Ak sa podľa odseku 4 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na 

nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa odseku 5 nepreukáže 

niektorá zo skutočností uvedená v odseku 5 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu 



 

alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady okresný úrad, odbor životného prostredia; ak 

ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na 

vlastné náklady zabezpečí mesto, na ktorom území boli tieto odpady umiestnené v rozpore     

s týmto zákonom. 

 

(8) Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 4 

alebo 5, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za 

uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom. 

 

§ 20 

Povinnosti mesta 
 

(1) Mesto je povinné: 

a) vypracovávať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva, 

b) uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou, alebo fyzickou osobou s právom 

podnikania, na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu, 

c) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve, 

d) dávať v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi 

zo stavebnej činnosti s výnimkou DSO, 

e) zabezpečovať prostredníctvom médií informovanosť pôvodcov odpadu o zbere, 

preprave a zneškodňovaní odpadu, 

f) poskytovať držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na 

nakladanie s odpadmi a o oprávnených organizáciách, s ktorými má uzatvorenú 

zmluvu na príslušný rok. 

 

(2) Pre potreby nakladania s odpadmi je mesto povinné založiť osobitný účet, ktorého 

príjmami sú: 

a) miestne poplatky za KO a DSO od fyzických osôb, 

b) výnosy z pokút uložených za nezákonné nakladanie s odpadmi, 

c) iné dotácie a príspevky na zvýšenie účinnosti a kvality nakladania s odpadmi na 

území mesta. 

 

(3) Použiť výnosy z miestneho poplatku výlučne na úhradu nákladov spojených 

s nakladaním s KO a DSO, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie, 

ako aj na náklady spojené so zabezpečovaním pravidelnej a včasnej informovanosti 

obyvateľstva o systéme nakladania s KO v meste. 

 

§ 21 

Povinnosti oprávnených organizácií 

 

(1) Všetky činnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi je oprávnená organizácia povinná 

vykonávať s odbornou znalosťou a v súlade s platnými právnymi normami. 

 

(2) Oprávnená organizácia je povinná viesť presnú evidenciu o KO a DSO 

vyprodukovaných na území mesta na základe zmluvy a objednávky na príslušný rok, a to 

podľa druhov, množstva a miesta uskladnenia alebo zneškodnenia. 

 

(3) Oprávnená organizácia je povinná: 

a) nakladať s odpadmi iba na základe uzatvorenej zmluvy, 

b) na požiadanie poskytnúť všetky potrebné informácie mestu, 

c) vyprázdňovať zberné nádoby na odpad tak, aby nedošlo k hygienickým, 

bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku, 

d) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto, 



 

e) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob tieto odpady 

odstrániť, 

f) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu alebo 

výmenu do 3 dní, 

g) vyprázdňovať nádoby v súlade s dohodnutým harmonogramom vývozu, 

h) priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a ohlásiť 

mestu každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, 

uvedených v programe odpadového hospodárstva. 

 

§ 22 

Zodpovednosť za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi 

 

(1) Za nakladanie s KO a DSO, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto. 

 

(2) Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi od PO a FO – podnikateľov sú 

zodpovedné tieto subjekty. 

 

(3) Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi v RD je zodpovedný jeho vlastník, 

prípadne zmluvný užívateľ daného RD. 

 

(4) Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi v BD je zodpovedný vlastník alebo 

správca BD v súčinnosti s obyvateľmi BD, ktorí sú v tomto BD prihlásení na trvalý alebo 

prechodný pobyt. 

 

(5) Za dodržiavanie systému nakladania so sezónnymi odpadmi vznikajúcimi 

v individuálnych záhradách, záhumienkach a podobných pozemkoch, v objektoch slúžiacich 

na iné vyžitie obyvateľov mesta (napr. umelecké dielne, skladovacie priestory, garáže a pod.), 

odpadmi vznikajúcimi z aktivít spoločenských organizácií (trhy, jarmoky, športové hry, 

mítingy) a iných činností (pojazdný cirkus, kolotoč a pod.), sú zodpovední vlastníci 

pozemkov a objektov, na ktorých alebo v ktorých sa tieto činnosti a aktivity realizujú. 

Vlastník pozemku alebo objektu môže túto zodpovednosť preniesť na iný subjekt, napr. 

organizátora podujatia, a to na základe zmluvy. Tento sa stáva zodpovedným za vzniknutý 

odpad a za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi. 

 

(6) Za správnu prepravu, zber, skladovanie a zneškodňovanie KO a DSO, v súlade 

s platnou legislatívou, je zodpovedná oprávnená organizácia. 

 

§ 23 

Zákazy 

 

(1) Zakazuje sa: 

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade 

s týmto VZN, 

b) zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto VZN, 

c) vypúšťať alebo vhadzovať odpad do vodného toku, vodnej nádrže, podzemných 

vôd a kanalizácie, 

d) zmiešavať s KO kvapalné odpady, odpady ktoré sú v podmienkach skládky 

výbušné a horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, 

e) zneškodňovať odpad riedením za účelom znižovania koncentrácie nebezpečných 

látok, 

f) spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách, 

g) poškodzovať zberné nádoby a vrecia, 

h) ukladať do zberných nádob žeravý popol, 



 

i) uložiť staré vozidlo alebo ponechať staré vozidlo na verejnom priestranstve. 

 

11. ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ, SPOLOČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 

§ 24 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva mesto prostredníctvom: 

a) zamestnancov mesta, 

b) poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Starej Vsi, 

c) členov Komisie verejného poriadku, životného prostredia a dopravy pri MsZ 

v Spišskej Starej Vsi, 

d) hlavného kontrolóra mesta. 

 

(2) Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky 

v odpadovom hospodárstve, pričom na ich prejednávanie sa vzťahujú ustanovenia zákona 

o odpadoch ako aj všeobecné právne predpisy o prejednávaní priestupkov. Za priestupky na 

úseku odpadového hospodárstva môže mesto uložiť pokutu do výšky 165,96 €. Priestupku na 

úseku odpadového hospodárstva sa dopustí fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto 

nariadenia. 

 

(3) Za správne delikty na úseku odpadového hospodárstva môže mesto podľa § 13 ods. 9 

zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uložiť právnickej 

osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6.638,- €. 

 

(4) Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, 

ktoré im vyplývajú zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a súvisiacich predpisov pri 

nakladaní s odpadmi, nie sú týmto nariadením dotknuté. 

 

§ 25 

Zrušovacie ustanovenie 

 

(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská 

Stará Ves č. 1/2004 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na území mesta Spišská 

Stará Ves z dňa 15.6.2004, schválené uznesením č. 35/2004. 

 

§ 26 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a mesta, práva a povinnosti 

právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní 

s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva 

a zriadenie Recyklačného fondu je upravená v zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláškach Ministerstva životného prostredia 

č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhl. č. 284/2001 Z. 

z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

 

(2) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Starej Vsi dňa 

20.2.2014. 

 



 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta 

Spišská Stará Ves. 

 

 

V Spišskej Starej Vsi, dňa 5.2.2014 

 

 

..................................... 

Ing. Jozef Harabin 

primátor mesta 

 

 

 
 

 
 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 

tabuli mesta: 
 

 

dňa :  28.11.2013                                      pečiatka                                podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta: 

 

 

 

dňa :                                                          pečiatka                                podpis: ................................. 
 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               
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 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť  

 

 

 

 

dňa :                                                         pečiatka                                   podpis: .......................... 


