
 

     

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

 Č. 1/2011 

 

o  nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na 

území mesta Dudince 
 

Mesto Dudince na základe ustanovenia § 4, ods. 3 písm. f/ a § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/90 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 39, ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona o odpadoch“) vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie (ďalej len VZN). 

 

 

I. ČASŤ 
Úvodné ustanovenia 

 

§ 1 

Pôsobnosť nariadenia 

 

1. Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov mesta, pôvodcov a drţiteľov odpadu 

v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, vrátane separovania zbieraných zloţiek 

komunálneho odpadu a s drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi z domácností na 

území mesta Dudince a práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní 

vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi na celom území mesta Dudince. 

 2. Toto nariadenie sa vydáva s cieľom stanoviť pre mesto Dudince.  vhodný systém 

nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, nebezpečnými odpadmi  

3. Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území mesta Dudince. 

 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej drţiteľ  zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je 

povinný sa jej zbaviť v súlade s osobitnými predpismi. 

 

2. Pôvodca odpadu je kaţdý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva 

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

zloţenia odpadov. 

 

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

sa odpad nachádza. 

 

4. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má jednu alebo viac nebezpečných vlastností 

(výbušnosť, horľavosť, oxidačná schopnosť, tepelná nestálosť org. Peroxidov, schopnosť 

odpadov uvoľňovať pri styku so vzduchom alebo vodou jedovaté plyny, exotoxicita, 

následná nebezpečnosť, akútna toxicita, neskorší účinok, ţieravosť, infekčnosť, 

rádioaktivita). 

 



 

     

5. Komunálne odpady sú odpad z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti 

fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloţenia, 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 domácností sa povaţujú aj odpady 

z nehnuteľností slúţiacich fyzickým osobám na nich individuálnu rekreáciu, napríklad zo 

záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla pouţívaného pre 

potreby domácností, najmä z garáţí, garáţových stojísk a parkovacích stojísk. 

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v mestei pri čistení verejných 

komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktieţ pri 

údrţbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch 

právnických osôb, fyzických osôb a občianskych zdruţení. 

 

6. Stavebný odpad sú všetky druhy odpadu vznikajúce pri stavebnej činnosti (napr. betón, 

tehly, škridly, keramika, materiály na báze sadry, drevo, sklo, plasty, asfalt, decht, 

výrobky z dechtu, vyťaţená zemina, izolačné materiály, zmesný a demoličný odpad). 

 

7. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z beţných udrţiavacích prác 

zabezpečovaných fyzickou osobou, nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa 

nevyţaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebných úprav  na MsÚ. 

 

8. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov 

a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. 

 

9. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k vyuţitiu fyzikálnych, chemických alebo 

biologických vlastností odpadov. 

 

10. Zneškodňovaním odpadov sa rozumie také nakladanie s nimi, ktoré vedie k trvalému 

zabráneniu škodlivých vplyvov na zloţky ţivotného prostredia.  

 

11. Zber odpadov je zhromaţďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich 

prepravy. 

 

12. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloţenie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi. 

 

13. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zloţiek odpadov, 

ktoré moţno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

 

14. Separovaný zber je zber oddelených zloţiek komunálnych odpadov. 

 

15. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú  moţno mechanicky oddeliť a zaradiť 

ako samostatný druh odpadu. 

 

16. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 

 

17. Skládka odpadov je miesto alebo zariadenie, ktoré je určené k trvalému uloţeniu 

odpadov za účelom ich zneškodnenia. 

 

 



 

     

18. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických 

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

zloţením a mnoţstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 

 

19. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu, t.j. odpad zo záhrad, parkov 

vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických 

osôb a občianskych zdruţení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. 

 

20. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je moţné 

pre ich veľký rozmer likvidovať v 110 l  zberných nádobách, resp. 1100 l kontajneroch. 

Patria sem napr. nábytok, dvere, umývadlá, vane, stavebný odpad a iné. 

 

21. Stanovište zberných nádob je spevnená plocha, prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo 

správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych 

odpadov. Vhodné a prístupné stanovište pre zberné nádoby je povinný zabezpečiť 

uţívateľ zbernej nádoby v súlade s platnými právnymi normami. 

 

22. Platiteľ poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo 

nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve 

viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si 

vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa mesto. Ak je vlastníkom štát alebo 

mesto, je platiteľom správca. 

 

23. Organizácia zodpovedná za zber komunálnych odpadov je organizácia, ktorá má 

technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu poţadovanej činnosti a súhlas 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 

 

24. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového 

hospodárstva mesta v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového 

hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.  

 

 

§ 3 

 Účel odpadového hospodárstva  

 

Účelom odpadového hospodárstva je:  

a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií 

šetriacich prírodné zdroje; výrobou výrobkov, ktoré rovnako ako výsledné výrobky čo moţno 

najmenej zvyšuje mnoţstvo odpadov a čo moţno najviac zniţuje znečisťovanie ţivotného 

prostredia; vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých 

v odpadoch určených na zhodnotenie, 

b) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným pouţitím alebo inými procesmi 

umoţňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je moţný alebo účelný postup podľa 

písmena a),  

c) vyuţívať odpady ako zdroj energie, ak nie je moţný alebo účelný postup podľa písmena a) 

alebo b),  



 

     

d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim ţivotné 

prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je moţný alebo účelný postup podľa 

písmena a), b) alebo c). 

 

§ 4 

Spoločné ustanovenia 

1. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je kaţdý pôvodca odpadu 

povinný chrániť zdravie ľudí a ţivotné prostredie. 

2. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaradujú podľa Katalógu odpadov. 

3. Zakazuje sa : 

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

zákonom a týmto VZN, 

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom, 

c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta, zneškodňovať 

odpad spôsobom injektáţe čerpateľných odpadov do vrtov, baní, prírodných úloţísk a 

zneškodniť odpad ukladaním do povrchových nádrţí /jám, rybníkov/, 

d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s 

odpadmi , ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníţenia koncentrácie prítomných 

škodlivín, 

e) opotrebované batérie a akumulátory, ako aj ostatný elektroodpad zmiešavať s odpadmi 

z domácností, 

f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie, 

g) uloţiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní 

odpadov olejov do pôdy. 

4. Drţiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich 

odovzdať len subjektu, ktorý je drţiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia 

udeleného Ministerstvom ţivotného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi alebo 

oprávnenej organizácii na prepravu KO. 

5. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako 

ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b/, f/, k/ a m/ a primerane ustanovenie ods. 1 písm. i/ 

/zákona o odpadoch/. 

 

II. ČASŤ 
§ 5 

Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu 

 

1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom 

a produkuje ročne viac neţ 1 tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných 

odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. 

 

2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj pre 

odpady z beţných udrţiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do 1m
3
 

ročne od jednej fyzickej osoby (ďalej drobné stavebné odpady) mesto, na ktorom území 

tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o 

odpadoch, sa môţu dohodnúť navzájom alebo spolu s mestom na vypracovaní 

spoločného programu. 



 

     

 

3.  Mesto zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe 

monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, 

analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre 

spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností 

 

4. Kaţdý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so 

zákonom o odpadoch; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na 

základe zákona  povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi 

zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením.  

 

5. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov 

a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša drţiteľ odpadu, pre ktorého sa 

zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto drţiteľ 

odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy drţiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého 

výroby odpad pochádza. 

 

6. Ak je drţiteľ odpadu známy, ale nezdrţiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí 

zneškodnenie odpadu obvodný úrad ţivotného prostredia, na ktorého území sa odpad 

nachádza, na náklady drţiteľa odpadu. 

 

7. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, ţe na jeho nehnuteľnosti bol 

umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému 

úradu ţivotného prostredia  a mestu. 

 

8. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so 

zákonom o odpadoch, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné 

náklady príslušný obvodný úrad ţivotného 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 so zákonom o odpadoch 

a s týmto nariadením. 

 

III. ČASŤ 
§ 6 

Všeobecné povinnosti pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a 

 s drobnými stavebnými odpadmi 

 

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

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

 

2. Pôvodca alebo drţiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný 

nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným 

nariadením. Tieţ je povinný: 

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

b) uţívať potrebný počet zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych 

odpadov v meste  a tieto zberné nádoby udrţiavať v dobrom stave, zabezpečiť ich 

proti poškodeniu, 

c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zloţky (vrátane odpadov z obalov) 

a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných 

nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste, 



 

     

d) udrţiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.  

  

3. Fyzickým osobám, právnickým osobám  a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne 

zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, alebo vyberať si časti odpadu. 

 

4. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov na území mesta môţe len organizácia zodpovedná za zber 

komunálnych odpadov, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 

činnosti, ak  si túto činnosť nezabezpečuje mesto samo.  

5. Organizácia zodpovedná za zber komunálnych odpadov vykonávaním zberu, 

prepravou a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je 

povinná. 

a) vyprázdňovať zberné   nádoby odpadov tak,   aby  nedošlo k hygienickým, 

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

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

c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť, 

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

výmenu do 3 dní, 

e) mesačne   predloţiť   mestu výkaz  o  mnoţstve  odpadov,  s  ktorými nakladal počas 

tohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe  nakladania  s  týmto  odpadom,  

o spôsobe jeho vyuţitia (vrátane mnoţstva vyseparovaného KO), úpravy  alebo  

zneškodňovania, prípadne o inom  spôsobe nakladania s týmito odpadmi, 

f) zabezpečovať   vývoz  objemného  odpadu, drobného stavebného odpadu 

a biologicky rozloţiteľného odpadu v  rozsahu a  za podmienok uvedených v tomto  

nariadení , 

g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývozov vývoz zberných 

nádob  

       h)   uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývozov vývoz vriec na separované          

             zloţky, ktoré obsahujú určenú zloţku, 

i)  priebeţne pri svojej činnosti sledovať zloţenie komunálnych odpadov a je povinná 

ohlásiť mestu kaţdú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zloţení a podieloch odpadov 

z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva. 
 

 

6. Mesto pre plnenie svojich povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a  h) zákona o odpadoch 

je oprávnené poţadovať od drţiteľa komunálneho odpadu a od drţiteľa drobného 

stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta potrebné informácie. Ten je povinný na 

vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním 

s KO a s DSO. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

     

IV. ČASŤ 
 

Systém zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob separovaného zberu 

jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania 

 s drobnými stavebnými odpadmi a inými komunálnymi odpadmi 
 

 

 

§ 7 
Systém zberu a prepravy komunálnych odpadov  

 

 

1. Zbernými nádobami určenými na zber komunálnych odpadov v obci sú:  

 a/ 110/120 litrové kuka nádoby
 

b/ zberné nádoby objemu 1100 l  

 

2. 110 l smetné nádoby  /kuka /   a 1100 l zberné nádoby si zabezpečuje pôvodca odpadu na 

vlastné náklady. 

3. Odvoz  110 l a 1100 l smetných nádob mesto zabezpečuje nasledovne:   

a/ rodinné domy 1x za 2 týţdne 

b/ bytové domy 1x týţdenne 

c/ zariadenia cestovného ruchu a prevádzky sluţieb 3x týţdenne 

 a je hradený z poplatku za KO a DSO, ktorý je určený VZN mesta - miestny poplatok za 

KO a DSO. 

4. Veľkoobjemové kontajnery sú umiestnené na stanovištiach v meste podľa potreby. Mesto 

v prípade individuálnej potreby, zabezpečí občanom a podnikateľom veľkoobjemové 

kontajnery na DSO  za odplatu a to: 

a/ platba za prenájom veľkoobjemového kontajnera podľa schváleného Cenníka sluţieb    

poskytovaných Mestom Dudince 

b/  platba za odvoz veľkoobjemového kontajnera organizáciou vybavenou na takúto 

činnosť 

 

 

 

§ 8 

Umiestnenie nádob na odpad 

 

 

1. Vlastník / správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre 

zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať, aby:  

a/ k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na  vhodnú 

manipuláciu s nádobami,  

b/ nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,  

c/ nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, 

frekventovaných miest a pod.,  

d/ nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,  

e/ nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.  

 

2. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí  majiteľ 

/správca, resp. nájomca/  nehnuteľnosti  po  prerokovaní s mestom . 



 

     

  

3. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách moţno nádoby ponechať iba na dobu 

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

vyhradené miesto. Výnimku môţe povoliť mesto.  

 

4. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemoţňujú prístup a vyprázdnenie nádob na 

odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich 

premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloţenie nádob na vyhradené miesto.  

 

5. Projektanti a investori pri vypracovávaní projektových dokumentácií rodinných a bytových 

domov musia umiestnenie všetkých druhov nádob na odpad konzultovať s mestom. 

 

6. Uţívatelia zberných nádob sú povinní udrţiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach 

hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie. 

 

§ 9 

Komunálny odpad a jeho zložky 

 

Komunálnymi  odpadmi sú odpady z domácností a podobné odpady z obchodov, priemyslu, 

inštitúcií vrátane ich zloţiek zo separovaného zberu. Nariadenie upravuje podrobnosti 

nakladania s nasledovnými zloţkami komunálneho odpadu.  

1. SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŢKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (vrátane 

odpadov z obalov) : 

1.1. Ostatný odpad 

 Katalógové číslo  Druh odpadu 

- 20 01 01  papier a lepenka O  

- 20 01 02  sklo O 

- 20 01 39   plasty  O 

 

1.2. Nebezpečný odpad 

Katalógové číslo  Druh odpadu 

- 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia, okrem 

ţiariviek   a  iného  odpadu   obsahujúceho  ortuť,  

vyradených zariadení obsahujúcich      chlórfluorované    

uhľovodíky,     obsahujúce  nebezpečné časti N 

 

2. ODPADY ZO ZÁHRAD A  Z PARKOV ( vrátane odpadu z cintorínov ) 

Katalógové číslo  Druh odpadu 

- 20 02 01  biologicky rozloţiteľný odpad O 

- 20 02 02  zemina a kamenivo O 

- 20 02 03  iné biologicky rozloţiteľné odpady O 

 

3. INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 

Katalógové číslo  Druh odpadu 

- 20 03 01  zmesový komunálny odpad O 

- 20 03 02  odpad z trhovísk O 

- 20 03 03  odpad z čistenia ulíc O 

- 20 03 04   kal zo septikov O 

- 20 03 06   odpad z čistenia kanalizácie O 

- 20 03 07   objemný odpad O 



 

     

 

4. DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 

Katalógové číslo   Druh odpadu 

- 17 05 04  zemina a kamenivo O 

     (ktoré neobsahuje nebezpečné látky) 

- 17 09 04  zmiešané odpady zo stavieb, demolácií O 

(okrem odpadov z č. 17 09 01 aţ 03 v katalógu odpadov) 

Odpady sa členia na tieto kategórie: 

a) nebezpečné odpady označené písmenom N 

b) ostatné odpady označené písmenom O 

 

 

 

V. ČASŤ 
 

§ 10 

Separovaný zber odpadu 

 

1. Separáciou komunálnych odpadov sa vytvorí samostatná zloţka, ktorú moţno zaradiť ako 

samostatný druh odpadu s katalógovým číslom. 

2. Súčasný systém separovaného zberu zahŕňa tieto druhy odpadov: 

a) papier a lepenka (vrátane odpadov z obalov)   

b) sklo (vrátane odpadov z obalov)   

c) plasty (vrátane odpadov z obalov)   

d) elektroodpad 

 

Papier je zbieraný prostredníctvom organizácie zodpovednej za zber komunálnych odpadov. 

Sklo je zbierané do zvonových kontajnerov umiestnených po určených miestach v meste.. 

Plast je zbieraný prostredníctvom plastových vriec, plastové vrecia sú zabezpečované  

mestom. 

Elektroodpad je zbieraný podľa potreby, minimálne 2x ročne  

 

3. Do programu separácie sú povinní zapojiť sa všetci občania, fyzické osoby - 

podnikatelia, právnické osoby a vlastníci alebo správcovia nehnuteľností nachádzajúcich 

sa na území mesta. 

 

4. Drţitelia separovaných zloţiek odpadu zabezpečia, aby boli jednotlivé komodity odpadu 

oddelene zhromaţdené a vytriedené v zodpovedajúcej kvalite a uloţené na miesta určené 

mestom. 

 

5. Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu 

a zhodnotenia/recyklácie si vopred s mestom a v písomnej forme dohodne osoba, ktorá 

plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona 

o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákona č. 119/2010 Z.z. 

o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových mnoţstvách a zloţení 

odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zloţkách komunálnych odpadov, 

uvedené v programe odpadového hospodárstva mesta. 

 

 

 



 

     

§ 11 

 Objemný odpad  

 

1. Zakazuje sa odkladať objemný odpad (nábytok, dvere, koberce, umývadlá, vane a pod.) 

vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá 

mesta. 

 

2. Zhromaţďovanie a preprava objemného odpadu  sa bude vykonávať dvakrát do roka  

3. Občania mesta budú o spôsobe zberu objemného odpadu vopred informovaní 

prostredníctvom miestneho rozhlasu. 

 

 

 

 

§ 12 

 Drobný stavebný odpad 

 

1. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad (DSO) do 110 l zberných nádob a 1100 l 

kontajnerov na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich. 

 

2. Drţitelia tohto odpadu sú povinní DSO počas realizácie prác zhromaţďovať bezpečným 

spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na 

základe súhlasu mesta s uţívaním verejného priestranstva. Pri uţívaní verejného 

priestranstva nesmie dôjsť k poškodeniu ţivotného prostredia, nadmernému znečisteniu 

okolia a k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia ľudí. 

 

3. Drţitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zloţky : sklo, kovy, 

plasty, papier a lepenku. 

 

4. Odvoz a likvidácia DSO sa robí na vlastné náklady pôvodcu, alebo drţiteľa odpadu, 

spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

 

 

§ 13 

Nebezpečný odpad 

 

1. Odpad s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) je zakázané ukladať do zberných nádob 

alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá mesta.  

 

2. Mesto na základe zmluvy s organizáciou oprávnenou na prepravu nebezpečných odpadov 

zabezpečuje 2x ročne odvoz nebezpečného odpadu (opotrebované akumulátory, pouţité 

oleje, zvyšky farieb, rozpúšťadlá, kyseliny, ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, 

elektrozariadenia...). Občania  budú o zbere nebezpečného odpadu informovaní vopred 

osobitným oznamom, pričom vyuţije všetky moţnosti informačného systému mesta (na 

úradnej tabuli, informačných tabuliach, mestskom rozhlase, infokanál káblovej televízie  

a pod.). Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo 

vhodnom obale a riadne označený podľa osobitného predpisu. 

  

 



 

     

 

 

§ 14 

Kal zo septikov 

 

1. Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov a ţúmp môţu vykonávať len 

organizácie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.  

 

2. Majitelia septikov resp. ich iní uţívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní 

zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej 

organizácie.  

 

3. Kaţdý majiteľ septika je povinný po dobu 3 rokov  viesť evidenciu a uschovávať doklady 

o zabezpečení vývozu kalu zo septika oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii. 

Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa §-u 80 ods. 1 písm. b/ zákona 

o odpadoch. 

 

 

 

VI. ČASŤ 
 

§ 19 

Výkon štátnej správy 

Mesto 

 

Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva : 

 

a) prejednáva  priestupky  v  odpadovom   hospodárstve  (  §  80   ods.  3   písm.  a)  

zákona  o odpadoch ), 

b) poskytuje drţiteľovi   resp.  pôvodcovi   odpadu   informácie   o umiestnení   

zariadení   na nakladanie s odpadmi na území mesta, 

c) dáva v stavebnom  konaní  vyjadrenie  k zamýšľanému spôsobu  nakladania  

s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu 

 

 

VII. ČASŤ 
 

§ 20 

Priestupky  

 

1. Priestupku sa dopustí  ten, kto: 

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch (§18 ods. 

3 písm. b) zákona o odpadoch), 

b) uloţí odpad na iné miesto, neţ na miesto určené mestom (§ 18 ods. 3 písm. a)  a § 39 

ods. 5 písm. c) zákona o odpadoch ), 

c) nesplní oznamovaciu povinnosť (§ 18 ods. 6  zákona o odpadoch), 

d) neposkytne mestom poţadované údaje (§ 39 ods. 9 zákona o odpadoch) súvisiace 

s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 

e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c 

zákona o odpadoch. 



 

     

 

2. Priestupky podľa ods. 1 písm. a) aţ d) prejednáva mesto a výnosy z  pokút uloţených za 

priestupky sú príjmom rozpočtu mesta. 

 

 

3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to zákon č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

VIII. ČASŤ 
§ 22 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Toto VZN schválilo mestské zastupiteľstvo v Dudinciach  dňa  13.1.2011  uznesením  

     č. 11 /2011. 

2. Účinnosť nadobudne 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia a dňom nadobudnutia účinnosti  

    VZN sa ruší VZN Mesta Dudince  č. 2/2001. 

 

 

 

 

 

        Ing. Štefan Pokľuda 

          primátor mesta 

 

 

                     
Pred schválením MsZ 
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