Všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2008
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Želiezovce
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach v zmysle ustanovenia § 4 ods.3 písm. f a § 6 zák.
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zák. č. 24/2004 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) vydáva toto Všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Želiezovce (ďalej len mesto).

Prvá časť
Základné ustanovenia
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN ustanovuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní
vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi na území mesta.

Čl. 2
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu,
b) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup
podľa písmena a),
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena
a) alebo b),
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim
životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch, ak nie je možný alebo
účelný postup podľa písmena a),b) alebo c).

Čl. 3
Vymedzenie základných pojmov
1) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženia týchto odpadov.
2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba (podnikateľ i nepodnikateľ) alebo
právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
3) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Medzi komunálne odpady patria aj odpady
vznikajúce pri činnosti mesta pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
v správe mesta, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov (§ 2 ods. 14 zákona
o odpadoch).
4) Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou (nepodnikateľom), na vykonanie ktorých sa nevyžaduje
stavebné povolenie.
5) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zariadiť
ako samostatný druh odpadu (§ 39 ods. 1 zákona o odpadoch).
6) Separovaný zber je zber oddelených (vyseparovaných) zložiek komunálnych odpadov
(§ 39 ods. 13 zákona o odpadoch)
7) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Ich
pôvodca platí poplatok ustanovený zákonom č. 582/2004 Zb. o miestnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
8) Nebezpečné zložky z komunálneho odpadu sú autobatérie a akumulátory, batérie - suché
články, farby, laky, lepidlá, živice, lieky, fotografický film a papier, ustaľovače, vývojky,
odpadové oleje, motorový olej, prevodovkový olej, brzdové kvapaliny, katalyzátory, olejové
filtre, vody znečistené olejom, chemikáliami, petrolej, benzín, chladiace zmesi, čistiace
prostriedky, kyseliny, hydroxidy, iné odpadové chemikálie, obaly, nádoby a textílie
so zvyškami oleja alebo znečistené olejom a inými škodlivinami, riedidlá, rozpúšťadlá,
výbojky, žiarivky, ortuťové teplomery, pesticídy a látky na boj proti škodcom, vyradené
elektrické a elektronické zariadenia, drevo a stavebné odpady obsahujúce nebezpečné látky.
9) Nakladanie s odpadmi je ukladanie odpadov do zberných nádob alebo na miesta na to
určené, zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
10) Staré vozidlo je vozidlo ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných
predpisov a držiteľ vozidla nezabezpečil jeho odstránenie z cesty alebo verejného
priestranstva a tiež vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní
na ceste alebo verejnom priestranstve.

11) Elektroodpad z domácností sú opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, ktoré
pochádzajú z domácností fyzických osôb.

Čl. 4
Spoločné ustanovenia
1) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje
ročne viac ako 500 kg nebezpečného odpadu alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva
vlastný program odpadového hospodárstva.
2) Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní
pre komunálne odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou (ďalej len drobné stavebné odpady) mesto. Pôvodcovia odpadov, ktorí
vypracúvajú program podľa zákona, sa môžu dohodnúť navzájom na vypracovaní spoločného
programu.
3) Pôvodca odpadu a mesto sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní dodržiavať aj
schválený program odpadového hospodárstva.
4) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom.
Ten komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe zákona povinností,
je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto VZN.
Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie
ľudí a životné prostredie.
5) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
6) Zakazuje sa :
a) Uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade
so zákonom a týmto nariadením.
b) Zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom,
c) Zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu
a zneškodňovanie odpadov ukladaním do povrchových nádrží, napr. do jám a rybníkov.
(Činnosti popísané ako činnosti D4 a D7 prílohy 3 zákona č. 223/2001 Z. z.)
d) Riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných
škodlivín,
e) Opotrebované batérie, akumulátory a pneumatiky zmiešavať s odpadmi z domácností,
f) Vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g) Uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy,
h) Zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad (napr. spaľovaním) zo záhrad a z parkov
vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických
osôb a občianskych združení.
7) Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich
odovzdať oprávnenému subjektu, s ktorým má mesto uzavretú zmluvu.

8) Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosť smerujúcu k zneškodňovaniu odpadov a
náklady na zneškodnenie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie
odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ odpadu nie je známy,
znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
9) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému
úradu životného prostredia a mestu, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
10) Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia, z vlastného podnetu, alebo
iného podnetu orgánu štátnej správy alebo mesta požiada policajný zbor o zistenie osoby
zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch,
takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu
na vlastné náklady.
11) 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 uzavretú zmluvu s mestom podľa § 39 ods. 7 zákona o odpadoch.
12) Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore
so zákonom, zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady
príslušný obvodný úrad životného prostredia, ak ide o komunálne odpady alebo drobné
stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec,
na ktorej území boli tieto odpady umiestené v rozpore so zákonom (§ 18 ods. 10 zákona).
13) Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s iným ako
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako
ustanovenia § 19 ods. 1 písmena b): zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov
a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, f):
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, k): vykonať opatrenia na nápravu
uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a primerane ustanovenie
odseku 1 písmena i) zákona.
14) V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto nariadenia rozhoduje primátor
mesta.
15) V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne nakladania s odpadom môžu ich pôvodcovia
alebo ich držitelia tieto konzultovať s referátom životného prostredia mestského úradu.
Konzultáciu je možné uskutočniť osobne, telefonicky, poštou alebo elektronickou poštou
v pracovných dňoch v čase úradných hodín .

Druhá časť
Práva a povinnosti
Čl. 5
Práva a povinnosti obce pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom.
1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta zodpovedá mesto.
2) Mesto zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich
na jeho území s cieľom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom
o odpadoch,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce
systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych
odpadov v rámci separovaného zberu,
d) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných
odpadov, zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín
a drobných stavebných odpadov s cieľom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Čl. 6
Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
1) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo
inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením.
2) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je tiež povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady
na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v meste,
d) po odvoze odpadu je povinný vrátiť zbernú nádobu na pôvodné miesto, pokiaľ sa
nekryje so stanovišťom, bez zbytočného odkladu,
e) ukladať odpady len do zberných nádob na to určených. Nie je povolené ukladať odpady
mimo zberných nádob, s výnimkou objemného odpadu v dohodnutom režime.
f) zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, resp. okamžité odstránenie
vzniknutého znečistenia odpadom, tak aby stanovište zberných nádob bolo neustále čisté.
Za čistotu a poriadok okolo zberných nádob je zodpovedný majiteľ, resp. správca
nehnuteľnosti, ktorému zberné nádoby boli pridelené.
g) Mesto pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písmena g) a h) zákona o odpadoch je
oprávnené požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného

odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta, potrebné informácie.
h) Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta,
je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
3) Umiestnenie zberných nádob
a) za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov za zber,
prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadovdržitelia 110, 120 a 240 litrových zberných nádob
b) umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (pri bytových domoch, prevádzkach
podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve štátu alebo mesta) sú jednotliví platitelia
poplatkov povinní dohodnúť s mestským úradom. V prípade že nedôjde k dohode, určí
miesto poverený pracovník mestského úradu
4) Povinnosti používateľov zberných nádob
a) každý kto používa zberné nádoby, manipuluje alebo inak s nimi nakladá, je povinný
s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou.
b) na mieste hromadného umiestnenia zberných nádob (pri bytových domoch) je zakázané
meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje
na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom odpadu.
c) odcudzenie alebo poškodenie zverených nádob sú užívatelia povinní bezodkladne
nahlásiť referátu životného prostredia mestského úradu,
d) v zberných nádobách je zakázané skladovať iný ako komunálny odpad
e) v zberných nádobách je zakázané skladovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad,
parkov a z ďalšej zelene.
f) odpad zo zberných nádob je zakázané vyberať.

Čl. 7
Povinnosti a práva oprávnených osôb vykonávajúcich zber, prepravu,
zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov
1) Vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území mesta môže len ten, kto má s Mestom Želiezovce
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti (ďalej oprávnená osoba).
2) Oprávnená osoba je povinná
a) dodržiavať harmonogram vývozu komunálneho odpadu,
b) vykonať náhradný zvoz v prípade poruchy zberného vozidla, resp. nezjazdnosti
vozovky, najneskôr v nasledujúci deň,
c) po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená,
d) vykonať na požiadanie mesta mimoriadny vývoz komunálneho odpadu,
e) zabezpečiť na požiadanie mesta pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov,
f) v prípade znečistenia komunikácie alebo stanovišťa pri vývoze odpadov znečistenie
ihneď na vlastné náklady odstrániť,

g) ak sa pri vývoze zistí, že zložka odpadov v zbernej nádobe je znečistená iným odpadom
v takom rozsahu, že nie je možné jeho účelné zhodnotenie, nádoba bude vyprázdnená až
pri vývoze zvyšného zmiešaného komunálneho odpadu. O tomto priestupku (§ 80 ods. 1
písmena ba § 39 ods. 5 písmena c) zákona o odpadoch) sú pracovníci povinní informovať
referentov životného prostredia mestského úradu.

Tretia časť
Systém nakladania s odpadom
Čl. 8
Systém zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania odpadu
1) Mesto pre fyzické osoby a právnické osoby zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho
odpadu prostredníctvom oprávnených osôb na základe uzatvorených zmlúv.
2) Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná pred začatím
podnikateľskej činnosti požiadať Mestský úrad v Želiezovciach, referát životného prostredia
o zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov.
3) Mestský úrad následne zabezpečí systém zberu a zneškodnenia komunálnych odpadov
z prevádzky právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa.

Čl. 9
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1) Zberné nádoby určené na komunálny odpad na území mesta :
a) 110 l nádoba na odpad
b) 120 l nádoba na odpad
c) 240 l nádoba na odpad
d) 1100 l kontajnery
e) 1100 l kontajnery špeciálne upravené na separovaný odpad
f) 8 m3 veľkoobjemové kontajnery
g) 60 l nádoba na odpad
2) Zberné nádoby sú vo vlastníctve mesta.
a) 110, 120 a 240 litrová nádoba na odpad pri rodinných domoch sa prideľuje podľa počtu
členov domácnosti nasledovne:
- Jednočlenná až štvorčlenná domácnosť v rodinnom dome dostáva 110 l, alebo 120 l
nádobu na odpad s vývozom 1 krát za týždeň
- Päťčlenná a viacčlenná domácnosť v rodinnom dome dostáva dve 110 l (120 l), nádoby
na odpad, alebo jednu 240 l nádobu na odpad s vývozom 1 krát za týždeň
b) 60 litrové nádoby, 1100 litrové kontajnery na zmesový odpad, špeciálne upravené
kontajnery na separovaný odpad a veľkoobjemové kontajnery s objemom 8 m3 sú

vo vlastníctve mesta alebo oprávnenej osoby. Platiteľovi poplatku sú nádoby zverené
do užívania v dohodnutom režime.
3) Množstvový zber komunálneho odpadu
na území mesta je zavedený množstvový zber pre tieto kategórie pôvodcov komunálnych
odpadov:
a) právnické osoby
b) fyzické osoby – podnikatelia
pri množstvovom zbere komunálnych odpadov je umožnené pôvodcom komunálnych
odpadov, ktorých sa tento zber týka, individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych
odpadov, pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť
tento interval aj dlhší ako 14 dní.

Čl. 10
Zber separovaného komunálneho odpadu
1) Zber separovaného komunálneho odpadu zabezpečuje mesto, alebo mestom poverený
a oprávnený subjekt na základe zmluvného vzťahu.
2) Pri rodinných domoch je zavedený systém zberu vyseparovaných zložiek komunálneho
odpadu – plasty, papier, sklo, malé kovové odpady a polystyrén – do polyetylénových vriec.
Zber týchto vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu sa uskutočňuje raz mesačne.
Polyetylénové vrecia si pôvodcovia zabezpečia na vlastné náklady.
3) Pri bytových domoch je zavedený systém zberu vyseparovaných zložiek komunálneho
odpadu – papier, sklo, plasty – do špeciálne upravených 1100 litrových kontajnerov
rozmiestnených na území mesta.
zelená farba – sklo
modrá farba – papier
žltá farba - plasty
Zber týchto vyseparovaných zložiek sa koná podľa potreby.
4) Podrobnosti zberu, prepravy, triedenia a zneškodňovania, počet a presné umiestnenie
nádob ako aj harmonogram vývozu sú upravené v zmluve uzatvorenej medzi mestom
a organizáciou poverenou zberom.
5) Vyseparované kovové odpady komunálneho odpadu je každá právnická osoba a fyzická
osoba povinná odovzdávať do zberu druhotných surovín.
6) Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je zavedený obdobný systém zberu
vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu ako pri rodinných domoch, resp. bytových
domoch. Za likvidáciu vyseparovaných zložiek odpadov pochádzajúcich z podnikateľskej
činnosti (katalógové číslo iné ako 20...) právnických a fyzických osôb – podnikateľov je
zodpovedný pôvodca odpadu.

Čl. 11
Zber komunálneho odpadu a nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
zo záhradkárskych osád
1) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je zhodnocovaný na pozemku spravovanom
vlastníkom, resp. užívateľom záhrady.
2) Na zber a odvoz ostatného komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád v záhradkárskych
osadách v období od prvého týždňa v mesiaci marec do posledného týždňa v mesiaci
november sú v dvojtýždňových intervaloch umiestňované veľkoobjemové kontajnery
na obdobie od piatku do nedele toho - ktorého týždňa.
3) Vyseparované zložky komunálneho odpadu (plast, papier, sklo) zo záhradkárskych osád je
vlastník alebo užívateľ pozemku povinný na vlastné náklady odvážať do špeciálne
upravených 1100 l kontajnerov určených na separovaný odpad ktoré sú rozmiestnené
na území mesta.

Čl. 12
Zber drobného stavebného odpadu
1) Drobný stavebný odpad a jeho zložky :
VZN upravuje podrobnosti nakladania s týmito zložkami stavebného odpadu:
17 01 01 – betón
17 01 02 - tehly
17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika
17 01 07 – zmesi betónu, tehál obkladačiek, dlaždíc a keramiky, iné ako uvedené v
17 01 06
17 05 04 – zemina a kamenivo a iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03,
2) Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad vytriediť na jednotlivé zložky
a účelne ich zhodnotiť, napr. pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií (§ 40 c,
bod 4)
3) Zhromažďovanie, preprava a miesta na ukladanie a zneškodnenie drobného stavebného
odpadu
a) Zvyšný zmiešaný stavebný odpad v malých množstvách a objeme (v rozsahu, ktorý
neobmedzí systém zneškodňovania komunálneho odpadu, nepoškodí alebo nepreťaží
zberné nádoby u 100 litrových do 30 kg, u 1100 litrových kontajnerov do 150 kg a u 8 m3

veľkoobjemových kontajnerov do 2000 kg) sú oprávnení jeho držitelia zneškodňovať
v nádobách na zmiešaný komunálny odpad, ktoré sú určené pre daného držiteľa odpadu,
b) Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek drobného stavebného
odpadu neumožňuje jeho zneškodňovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode,
môžu jeho držitelia využiť na zneškodnenie systém likvidácie objemového odpadu
podľa čl. 5 bod 2. písmena d) tohto nariadenia (v rámci zberu objemového odpadu).
c) Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom
mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu
mesta s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo
k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
d) Pokiaľ nie je možné zneškodniť drobný stavebný odpad vyššie určeným spôsobom, sú
povinní jeho držitelia zabezpečiť prepravu a zneškodnenie drobného stavebného odpadu
osobitne na vlastné náklady, spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, pričom zber, prepravu a zneškodnenie drobného
stavebného odpadu môže vykonávať len organizácia poverená zberom v súlade
s ustanovením § 39 ods. 7 zákona o odpadoch.
e) Iné nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi sa zakazuje, najmä vhadzovať ich
do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému komunálneho odpadu (nádoby
pre bytové domy na verejných dostupných miestach a pod.).

Čl. 13
Zber objemového odpadu
1) Zhromažďovanie, preprava a miesta na zneškodnenie objemového odpadu
a) Zhromažďovanie, preprava, objemového odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne (§ 39
ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch). Pre tento účel mestský úrad zabezpečí u organizácie
poverenej zberom umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na vhodných miestach
v meste, dohodne spôsob prepravy a zneškodnenia objemného odpadu.
b) Mestský úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu
o zbere objemného odpadu osobitným oznamom na čo využije všetky možnosti
informačného systému mesta.
c) Ďalšie podrobnosti, hlavne termín uskutočnenia zberu, vhodný systém zberu a podobne,
budú upravené v zmluve s organizáciou poverenou zberom.
2) Okrem zberu objemového odpadu sa vykonáva aj zber a zneškodňovanie týchto zložiek
odpadu kategórie „N“ (nebezpečné odpady)
20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 26 – oleje a tuky uvedené v 20 01 25
20 01 33 – batérie, akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02
alebo v 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie.
Ďalšie podrobnosti ako termín uskutočnenia zberu, systém zberu a spôsob zneškodňovania
budú upravené v zmluvách medzi mestom a organizáciami poverenými zberom jednotlivých
druhov vyššie uvedených odpadov. Mestský úrad zabezpečí informovanosť pôvodcov o zbere
objemného odpadu v dostatočnom časovom predstihu o zbere z domácností osobitným
oznamom.

3) Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný odovzdať vyseparované zložky komunálneho odpadu
oprávnenému subjektu, s ktorým má mesto uzavretú zmluvu.

Čl. 14
Zber elektroodpadu
1) Mesto Želiezovce umožňuje výrobcom elektrozariadení zaviesť a prevádzkovať na území
mesta oddelený zber elektroodpadu z domácností, ďalej umožňuje výrobcom elektrozariadení
zriadiť na pozemkoch mesta zariadenia na zber elektroodpadu z domácnosti.
2) Zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácností na území mesta zmluvne
vykonáva oprávnená osoba, ktorá je autorizovaná na spracovanie odpadu z elektrických
a elektronických zariadení v rozsahu všetkých kategórií elektrozariadení.
3) Pôvodcovia elektroodpadov sú povinní zapojiť sa do systému zberu tohto odpadu.
4) Zhromažďovanie, zber a preprava elektroodpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne.
5) Mestský úrad zabezpečí informovanosť pôvodcov elektroodpadov v dostatočnom časovom
predstihu o zbere z domácností osobitným oznamom.
Ďalšie podrobnosti, hlavne termín uskutočnenia zberu, vhodný systém zberu a pod. budú
upravené v zmluve s organizáciou poverenou zberom.

Čl. 15
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
1) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov sa kompostuje tzv. domovým
kompostovaním na mieste vzniku.
2) Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z parkov, cintorínov a z ďalšej zelene
z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou
komunálnych odpadov, sa uskutoční prostredníctvom malých kompostární s produkciou do 10
ton kompostu ročne na území mesta Želiezovce.

Štvrtá časť
Priestupky a pokuty
Čl. 16
Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písmena a) zákona
o odpadoch) ukladá pokutu za priestupky

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území mesta.

Čl. 17
Priestupky
Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18 ods. 3 písmena b)
zákona o odpadoch),
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom v tomto VZN (§ 18 ods. 3
písmeno a) a § 39 ods. 5 písmena c) zákona o odpadoch
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. 3 ods. 10 tohto VZN (§ 18 ods. 6 zákona
o odpadoch)
d) neposkytne mestu požadované údaje podľa tohto VZN(§ 39 ods. 9 zákona
o odpadoch)
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácie v rozpore s § 40c
zákona o odpadoch.
1) Za priestupok podľa ods. 1 písmena a) až d) možno uložiť pokutu do 170,- € (5 121,- Sk)
2) Za priestupok podľa odseku 1 písmena e) možno uložiť pokutu do 670,- € (20 184, -Sk)
3) Priestupky podľa odseku 1 písmena a) až e) prejednáva mesto a výnosy z pokút uložených
za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.
4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. v platnom znení

Čl. 18
Pokuty pre právnické osoby
1) Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu
do výšky 6 640,- € (200 037,- Sk), ak táto osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto
VZN. Pokuta je príjmom mesta (Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov).
2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa primátor dozvedel o tom, kto sa
dopustil protiprávneho konania podľa odseku 1, najneskôr však do troch rokov od konania
opodstatňujúceho uloženie pokuty (zákon č. 369/1990 § 13 ods. 8 v platnom znení).
Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní (zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení).

Piata časť
Čl. 19
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN č. 6/2005 o odpadoch,
schválené uznesením MsZ v Želiezovciach č. 179/2005 zo dňa 3. novembra 2005 v znení jeho
dodatku č. 20/2008 písmeno a) zo dňa 28. februára 2008.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie je vo vytlačenej forme prístupné na Mestskom úrade
v Želiezovciach, v elektronickej forme na webovej stránke mesta www.zeliezovce.sk.

Ing. arch. Pavel Bakonyi
primátor mesta

