
    

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 13.9.2011, uznesením č. 23-X/2011 schválilo 3/5 väčšinou 
prítomných poslancov toto všeobecne záväzné  nariadenie vydané v súlade s § 6 zák. o obecnom zriadení č.369/1990 Zb., 
v znení  neskorších predpisov a v súlade s §39 ods.4 Zákona o odpadoch č.223/2001 Zb. v znení  neskorších predpisov:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá č. 8/2011-Nar.
O nakladaní s odpadmi

§  1
ÚČEL ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

(1) Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia, 
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

(2) Účelom odpadového hospodárstva je zabezpečiť trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi na 
území mesta:

a) predovšetkým odpadom predchádzať a obmedzovať ich vznik
b) ak nie je možný, alebo účelný postup podľa písm. a, vzniknuté odpady v maximálnej 

možnej miere materiálovo zhodnotiť
c) ak nie je možný, alebo účelný postup podľa písm. b, odpady energeticky využívať 
d) len nevyužiteľné odpady bezpečne zneškodňovať spôsobom neohrozujúcim zdravie 

ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom 1, ak nie je 
možný alebo účelný postup podľa písmen a až c.

(3) Účelom tohto všeobecne záväzného  nariadenia (ďalej len VZN) je v súlade so zákonom 
o odpadoch 3 upraviť na území mesta:

a) podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO), vrátane odpadov z 
obalov, drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO), biologicky rozložiteľným 
odpadom (ďalej len BRO), elektroodpadom, nebezpečným odpadom (NO) 
vznikajúcimi na celom katastrálnom území mesta a pri činnostiach organizovaných na 
verejných priestranstvách, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, o 
spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek KO, vrátane odpadov z obalov, 
spôsobe nakladania s DSO a BRO, ako aj o určení miest na ukladanie, 
zhromažďovanie, zhodnocovanie a  zneškodňovanie týchto odpadov

b) práva a povinnosti mesta, práva a povinnosti pôvodcu a držiteľa KO, povinnosti 
vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby 
oprávnenej na podnikanie podnikajúcej na území mesta (ďalej len podnikateľ) 
a povinnosti oprávnenej organizácie v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, 
bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavania čistoty a verejného  poriadku na území 
mesta Stará Turá (ďalej len mesta)

c) podrobnosti o nakladaní s KO, ktorý vzniká pri činnosti na niektorých osobitných 
územne vymedzených funkčných plochách, resp. objektoch na území mesta (garáže, 
chatové, záhradkárske osady a pod.) a pri vykonávaní činností a organizovaní podujatí 
pre verejnosť na verejných priestranstvách aj jednorazového charakteru.

(4) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov 2.



§2
ZÁKLADNÉ  POJMY

Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v prílohe č.1 Zákona o odpadoch 3, ktorej sa jej držiteľ 
zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 
povinný sa jej zbaviť.
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.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa 
odpad nachádza.
Komunálne odpady (KO), vrátane odpadov z obalov 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 domácností 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 domácností, 
najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky 
odpady vznikajúce v meste 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.
Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 
fyzickou osobou, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie 
stavebnému úradu, alebo na vykonanie ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.
Nebezpečné odpady (NO) sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac 
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č.4 Zákona o odpadoch 3.
Biologicky rozložiteľné odpady (BRO) sú odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym, 
alebo aeróbnym spôsobom ako sú napr. odpady z potravín, zo záhrad, z parkov, vrátane odpadu 
z cintorínov a pod.
Elektroodpady sú odpady z výrobkov spotrebnej elektroniky vrátane všetkých komponentov, 
konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa 
ho držiteľ zbavuje. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností 
FO a z obchodných, priemyselných , inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením  
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností FO.
Starým vozidlom – je motorové vozidlo kategórie M1 a N1, ako aj trojkolesové motorové 
vozidlo kategórie L2, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel, alebo má byť 
vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom 
je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste, alebo 
verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany 
životného prostredia, alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti 
prírody a krajiny.
Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo 
nachádza.
Odpadové oleje sú všetky minerálne mazacie oleje, alebo priemyselné oleje, ktoré sa stali 
nepoužiteľnými na účel, na ktorý boli pôvodne určené, a to najmú použité mazacie oleje 
spaľovacích motorov, prevodové oleje, minerálne mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické 
oleje.



Opotrebované pneumatiky sú pneumatiky, ktoré sú odpadom.
Opotrebované batérie a akumulátory sú batérie a akumulátory, ktoré nie sú opakovane 
použiteľné na účel, na ktorý boli pôvodne určené, a sú určené na zhodnotenie, alebo 
zneškodnenie.
Zložka KO, vrátane odpadov z obalov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť 
ako samostatný druh odpadu.
Separovaný zber je zber oddelených zložiek KO, vrátane odpadov z obalov.
Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov 
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie, alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických, alebo 
biologických vlastností odpadov uvedené v prílohe č.2 Zákona o odpadoch 3.
Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie 
životného prostredia, alebo ohrozovanie zdravia ľudí a je uvedené v prílohe č.3 Zákona 
o odpadoch 3.
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov, alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
Objemné odpady sú KO  a DSO, ktoré svojimi rozmermi a hmotnosťou nezodpovedajú 
zberovým nádobám, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými 
nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
Uličné smeti sú KO, ktoré zahŕňajú odpad z čistenia ulíc a zmesový KO, ktorý vzniká pri pobyte 
na verejných a otvorených priestranstvách.
Zberná nádoba je nádoba určená k uloženiu KO a DSO, separovaných zložiek KO, 
veľkoobjemový kontajner (VOK), alebo zberné vrece.
Zmesový komunálny odpad je KO, ktorý zostane po oddelení separovane zbieraných zložiek.
Zberný dvor je miesto určené na zhromažďovanie, triedenie, alebo zmiešavanie odpadov na účel 
ich prepravy.

§ 3
PRÁVA A POVINNOSTI MESTA

          Mesto Stará Turá okrem povinností uvedených v zákone o odpadoch 3 prostredníctvom       
TECHNICKÝCH SLUŽIEB STARÁ TURÁ m. p. o.  prípadne iného autorizovaného subjektu:
      a)  zabezpečuje zber a prepravu KO, vrátane odpadov z obalov vznikajúcich na jeho 
          území   za účelom zhodnotenia, alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch3

      b)  zabezpečuje zberné nádoby v rámci zavedeného systému zberu odpadov 
      c)  zabezpečuje separovaný zber papiera, skla, plastov, BRO, kovov a iných zložiek KO
      d)  zabezpečuje najmenej 2 x  do roka zber a prepravu objemných odpadov , DSO a odpadov 

z domácností s obsahom škodlivín za účelom ich zhodnotenia, alebo zneškodnenia
       e)  prevádzkuje zberný dvor 

      Mesto Stará Turá:
       a)  plní povinnosti ako držiteľ odpadu 
       b)  uzatvára zmluvy na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovania, alebo  
            zneškodňovania odpadov s osobami oprávnenými nakladať s odpadmi podľa zákona        

o odpadoch 3

       c)  vypracováva program odpadového hospodárstva pre KO a DSO v súlade s POH SR, okresu 
a kraja

       d)  vyjadruje sa k návrhom POH pôvodcov odpadov na území mesta



       e) má právo požadovať od pôvodcu a držiteľov KO, DSO na území mesta potrebné            
informácie

       d)  stanovuje poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO na území mesta
  
     

§ 4
PRÁVA A POVINNOSTI  POVODCU A DRŽITEĽA  ODPADU

        Pôvodca KO :
        a) je povinný zapojiť sa do systému zberu zmesového KO a DSO
        b) je povinný triediť a zhromažďovať KO na jednotlivé zložky ukladaním do vyhradených  

kontajnerov, zberných nádob, vriec, prípadne miest na to určených, prednostne vylúčiť NO zo 
zmesového KO

       c) je povinný užívať, prenajať prípadne zakúpiť potrebný počet nádob a kontajnerov 
zodpovedajúcich systému zberu a harmonogramu zberu odpadov mesta prispôsobených 
predpokladanému množstvu odpadov a je povinný sa o túto nádobu a jej stanovisko starať 
a udržiavať v čistote, chrániť zbernú nádobu pred poškodením a odcudzením

       d)  ak produkuje ročne viac ako 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, 
vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva (ďalej len POH),  je povinný predložiť 
na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy vrátane  jeho prípadných zmien 
a aktualizovania.
Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo 
kontaminované zariadenia, je povinný vypracovať a dodržiavať POH so zameraním na 
dekontamináciu kontaminovaných zariadení a nakladanie s použitými polychlórovanými 
bifenylmi. Ak tento držiteľ je zároveň pôvodcom odpadu, ktorý je povinný vypracovať POH, 
môže obidva programy zlúčiť a vypracovať jeden program so samostatnými časťami.
Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú POH podľa zákona o odpadoch, sa môžu dohodnúť 
navzájom alebo spolu s mestom na vypracovaní spoločného POH.

e)  pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý pôvodca odpadu povinný 
chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

       f)  nesmie uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so 
zákonom o odpadoch  3a týmto VZN

       g)  nesmie zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch 3

a týmto VZN
       h) nesmie zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu a iným

spôsobom ako ustanovuje zákon o odpadoch 3

       i) nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady 
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín, 
opotrebované batérie a akumulátory, pneumatiky, žiarivky s obsahom ortuti, lieky, zmiešavať 
s odpadmi z domácností, vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd 
a do kanalizácie, uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po 
spracovaní olejov do pôdy

       j) nesmie oddeľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly od 
ostatných látok alebo odpadov na účel ich opätovného použitia

       k)  nesmie dopĺňať transformátory polychlórovanými bifenylmi
       l) nesmie zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z 

cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych 
združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu

       m) držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať 
len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie na uvedený výkon činnosti



       n) nesmie spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe,
v kontajneri, v domácnosti, záhrade a iných nehnuteľnostiach

       o)  má právo na zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
       p) má právo na náhradné plnenie oprávnenou organizáciou v prípade nedodržania jej

povinností
       r)  má právo na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonograme odvozu 
       s) má povinnosť ohlásiť na mestskom úrade skutočnosť podstatnú na vznik, zmenu a zánik

nároku na zapojenie sa do systému zberu najneskôr do 1 mesiaca od jej vzniku
       t) má povinnosť platiť mestu poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie zmesových KO 

a DSO 
       u) ako držiteľ starého vozidla je povinný zabezpečiť odovzdanie starého vozidla na spracovanie 

držiteľovi autorizácie na zber a spracovanie starých vozidiel 
      v)  ako držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov 

a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
       z)  vlastník a užívateľ nehnuteľnosti na rekreáciu príp. záhradkári:
           -  sú povinní uprednostniť kompostovanie BRO na území jeho vzniku
           - majú zákaz ukladať BRO do zberných nádob na KO, príp. mimo územie záhradkárskej, 

chatovej  osady a zakladať tak nepovolené skládky
           - sú povinní umiestniť príp. zvyšný zmesový KO do príslušných zberných nádob v mieste 

trvalého, príp. prechodného bydliska
        x)  vlastník a užívateľ garáží:
            - je povinný umiestniť prípadný zmesový KO do príslušných zberných nádob, pridelených 

k adrese trvalého, príp. prechodného bydliska
            - pôvodca/ držiteľ oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín, ktoré vznikli pri 

údržbe a opravách vozidiel FO sú povinní tieto odpady odovzdať na zbernom dvore, alebo 
počas zvozov takéhoto odpadu.

§ 5
SYSTÉM , ZBERU, PREPRAVY, ZHODNOCOVANIA A ZNEŠKODŇOVANIA ODPADOV

         Mesto zabezpečuje zber, prepravu a zhodnocovanie odpadov prostredníctvom       
TECHNICKÝCH SLUŽIEB STARÁ TURA m. p. o. (oprávnená organizácia).
          Zneškodňovanie odpadu zabezpečuje mesto na najbližšej skládke odpadov –         
KOPANIČIARSKA ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s. Kostolné.
       
Systém nakladania s  KO:
(1) Pre systém zberu KO v meste sú určené:
      110 l nádoby – pre rodinné domy a podnikateľské subjekty,
      1 100 l kontajnery – pre bytové domy a podnikateľské subjekty,
      Veľkoplošné kontajnery  (VK) – v miestach, kde nie je možný zber do 110 l nádob,
      Vrecia na zber odpadu – v miestach kde nie je možný zber do 110 l nádob ani do VK,
       Malé smetné nádoby – pre uličné smeti.     
(2) Občania majú nárok na zbernú nádobu bezplatne. Životnosť 110 l nádoby  na zber KO vrátane 

odpadov z obalov je minimálne 8 rokov. Pri jej znehodnotení alebo strate pred uplynutím jej 
životnosti je jej užívateľ povinný zaplatiť zostatkovú hodnotu nádoby.
Fyzické osoby  a právnické osoby - podnikatelia sú povinní zabezpečiť si dostatočný počet  
zberných nádob zodpovedajúcich vymedzenému systému zberu a prepravy KO   zodpovedajúci 
typu ich prevádzky na vlastné náklady. 



(3)Pôvodca, ktorý nie je zapojený  do systému zberu, je povinný sa do neho zapojiť       a prihlásiť sa 
na mestskom úrade  najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku      povinnosti ukladajúcej 
platiť poplatok za KO.

(4)Každý užívateľ zbernej nádoby je  povinný ukladať KO, vrátane odpadov z obalov  do zberných 
nádob a kontajnerov na to určených tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich KO, vrátane 
odpadov z obalov nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov 
Technických služieb Stará Turá m. p. o..

(5)Umiestnenie zberných nádob o objeme 110 lit., 1100 lit. a veľkoobjemových kontajnerov je 
povolené len na vyhradených stanovištiach. 

(6)Každý užívateľ zbernej nádoby je povinný s ňou šetrne zaobchádzať, chrániť ju pred poškodením 
a stratou, v prípade odcudzenia alebo poškodenia zbernej nádoby je povinný to ohlásiť 
Technickým službám Stará Turá m. p. o.. 

(7)Užívatelia zberných nádob sú povinní starať sa o prístup k zberným nádobám a v ich okolí 
udržiavať poriadok a čistotu.

(8)Zakazuje sa:
- vyberať zo zberných  nádob odpad pred ich prepravou 
- spaľovať, alebo inak znehodnocovať KO a jeho zložky v zberných nádobách,           v kontajneri, 

v domácnosti, záhrade a iných nehnuteľnostiach,
- ukladať do zberných nádob na zmesový KO  tie zložky KO, pre ktoré je v meste zavedený 

separovaný zber vrátane BRO,
- ukladať do zberných nádob na zmesový KO nebezpečný odpad, odpad zo žúmp a septikov a iný 

odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov,
- umiestňovať objemný odpad a DSO ku kontajnerov v inom termíne ako v termíne stanovenom 

v tomto nariadení.

Systém nakladania s DSO:
(1) Držitelia DSO sú odpad povinní prednostne vytriediť na jednotlivé využiteľné zložky       a tieto 

prípadne zhodnotiť. 
(2) Zakazuje sa DSO vhadzovať do zberných nádob určených na zber KO, vrátane odpadov z obalov.
(3) Držitelia DSO sú povinní ich zhromažďovať vo vhodnom obale na stanovištiach       zberných 

nádob, prípadne kontajnerov, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného       prostredia.
(4) V prípade DSO, ktorý vznikne pri činnosti právnických a fyzických osôb        oprávnených 

podnikať, resp. stavebný odpad, ktorý vznikne pri prácach fyzických       osôb, podliehajúcich 
vydaniu stavebného povolenia v zmysle zákona č.50/1976 Zb.        v znení neskorších predpisov 
bude zneškodnený v zmysle rozhodnutia príslušného       stavebného úradu resp. vývozcom na 
náklady pôvodcu odpadu. 

(5) DSO, ktorý vznikne pri prácach fyzických osôb nepodliehajúcich vydaniu stavebného      
povolenia, môže držiteľ priviezť priamo do Zberného dvora. V prípade, že držiteľ       DSO nemá 
možnosť uskutočniť dovoz sám, je potrebné si jeho odvoz vždy nahlásiť       na 
TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH Stará Turá m. p. o.. Bez nahlásenia DSO nebude      odvezený. 
DSO sa vyváža vždy len v pondelok. DSO bez nahlásenia je zakázané      uskladňovať na 
verejnom priestranstve.

Systém nakladania s objemným odpadom:
(1) Technické služby Stará Turá m. p. o., ako oprávnená organizácia, zabezpečia       najmenej 2 x do 

roka rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na vhodných       miestach na zneškodnenie 
objemných odpadov, o ktorých  v dostatočnom časovom       predstihu informujú občanov.

  (2)Mimo mimoriadne termíny môže držiteľ objemných odpadov tieto priviezť         priamo do 
Zberného dvora. V prípade, že držiteľ objemného odpadu nemá možnosť  uskutočniť dovoz sám, 



je potrebné si jeho odvoz vždy nahlásiť na TECHNICKÝCH  SLUŽBÁCH Stará Turá m.p.o.. 
Bez nahlásenia objemný odpad nebude odvezený. 

       Objemný odpad sa vyváža vždy len v pondelok. Objemný odpad bez nahlásenia je       zakázané 
uskladňovať na verejnom priestranstve.

Systém nakladania s BRO:
  (1) Pre systém zberu BRO z domácností sa používajú:
        120 l hnedé nádoby – rodinné domy,
        660 l hnedé kontajnery – sídliská.
  (2) Držiteľ odpadu z údržby zelene na svojom pozemku je povinný BRO zhodnocovať               

kompostovaním alebo energeticky zhodnocovať (vykurovaním) alebo odvozom tohto              
odpadu prostredníctvom oprávnenej organizácie k jeho ďalšiemu zhodnoteniu na vlastné 
náklady, alebo samostatným dovozom do Zberného dvora.

   (3) Zhodnotenie  odpadu z údržby verejnej zelene (parkov a cintorínov) zabezpečia  Technické 
služby Stará Turá m. p. o..

   

Systém nakladania s odpadmi zo žúmp a septikov:
(1) Držiteľ odpadu, ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom žumpy alebo septiku, je povinný 

zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov zo žumpy alebo septiku v súlade so všeobecne
záväznými predpismi.

(2) Prepravu kalov zabezpečuje oprávnená osoba.

Systém nakladania s nebezpečnými odpadmi:
(1) Nebezpečné odpady sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi. 
(2) Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné 

odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných 
škodlivín. 

(3) Technické služby Stará Turá m. p. o., ako oprávnená organizácia, zabezpečia najmenej 2 x do 
roka zber NO od občanov, o ktorom  v dostatočnom časovom  predstihu informujú občanov.

(4) Nakladanie s opotrebovanými batériami a akumulátormi obsahujúcimi 
       niektoré nebezpečné látky: 

a) zakazuje sa opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností  (§41 ods. 8 
zákona o odpadoch 3) 

b) držiteľ opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný odovzdať ich v rámci zberu NO 
v meste – 2 x do roka, prípadne priamo v Zbernom dvore

(5) Nakladanie s opotrebovanými olejmi:
a) zakazuje sa (§42 ods.3 zákona o odpadoch3) vypúšťanie odpadových olejov do          

povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie, uloženie alebo vypúšťanie         
odpadových olejov a akékoľvek vypúšťanie zostatkov po spracovaní odpadových olejov do 
pôdy 

b) držiteľ odpadových olejov je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie v súlade s 
osobitnými predpismi, a ak to nie je možné, je povinný odovzdať ich v  rámci zberu NO 
v meste – 2x do roka, prípadne priamo  v Zbernom dvore. 

(6) Nakladanie s elektroodpadom:
a) držiteľ elektroodpadu z domácnosti je oprávnený odovzdať takýto elektroodpad výmenou kus 

za kus predajcovi, ktorý takýto odber vykonáva. V prípade, že takúto možnosť nemá, môže 
takýto odpad odovzdať v rámci zberu NO v meste – 2 x do roka, prípadne priamo v Zbernom 
dvore

b) odovzdávaný elektroodpad musí byť kompletný a nerozobratý 
c) zakazuje sa umiestňovať elektroodpad z domácnosti ku kontajnerovým státiam 

                



Systém nakladania s  opotrebovanými pneumatikami: 
(1) Držiteľ opotrebovaných pneumatík je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie v súlade s 

osobitnými predpismi a ak nie je toto možné, je povinný  odovzdať ich v Zbernom dvore, prípadne 
si nahlásiť ich odvoz u oprávnenej organizácie.

Systém nakladania  so starými vozidlami: 
(1) Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, je tento držiteľ 

povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých 
vozidiel podľa § 52a) zákona o odpadoch 3 alebo spracovateľovi starých vozidiel (§51 ods. 1 
zákona o odpadoch 3). Doklad o odovzdaní vozidla spracovateľovi starých vozidiel je povinnou 
prílohou žiadosti o  vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov.

(2) Držiteľ starého vozidla je do splnenia povinnosti odovzdať staré vozidlo            spracovateľovi 
povinný (§51 ods. 3 zákona o odpadoch 3) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého 
vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje,  alebo ohrozuje ŽP alebo narušuje estetický vzhľad obce, 
umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné 
prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad mesta a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla 
alebo jeho častí 

(3) Ak držiteľ starého vozidla nezabezpečí odstránenie starého vozidla podľa bodu (2), urobí tak (§51 
ods. 4 zákona o odpadoch 3) správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo mesto (na 
inom mieste) a náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla. 

Systém separovaného zberu:
(1) Každý pôvodca je povinný triediť nasledovné zložky KO:

a) papier vrátane odpadov z obalov – modrý kontajner alebo modré vrece 
b) sklo vrátane odpadov z obalov – zelený kontajner
c) plasty vrátane odpadov z obalov – žltý kontajner alebo žlté vrece
d) viacvrstvové kombinované materiály – žltý kontajner alebo žlté vrece
e) biologicky rozložiteľný odpad – hnedý kontajner, hnedá nádoba, Zberný dvor
f) textil – kontajnery na textil
g) železný šrot – Zberný dvor 
h) drobný stavebný odpad – nahlásiť oprávnenej osobe jej odvoz v stanovený deň alebo 

samostatný dovoz do Zberného dvora
i) elektroodpad z domácností – odovzdať oprávnenej osobe počas zberu NO alebo v Zbernom 

dvore
j) opotrebované batérie a akumulátory - odovzdať oprávnenej osobe  počas zberu NO alebo 

v Zbernom dvore
k) žiarivky, odpadové oleje, NO z domácností, alebo obaly s obsahom NO                      -

odovzdať oprávnenej osobe  počas zberu NO alebo v Zbernom dvore
l) pneumatiky, objemný odpad–odovzdať oprávnenej osobe počas zberu alebo v Zbernom 

dvore
m) nepoužité liečivá po uplynutí exspiračnej doby – odoberajú lekárne, alebo je ich možné 

odovzdať oprávnenej osobe pri zbere NO
   (2) Vývoz vyseparovaných zložiek KO je zabezpečovaný oprávnenou osobou podľa platného 

harmonogramu. Objem vyseparovaných zložiek je potrebné znižovať ich stlačením.
   (3) V prípade potreby je možné priviezť vyseparovaný odpad priamo do  Zberného dvora. 
         Zberný dvor – nachádza sa na Ul. Holubyho 21 (areál bývalej tehelne).

                                                                                § 6
                   MIESTNY  POPLATOK  ZA  ZBER,  PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANIE  KO, 

VRÁTANE ODPADOV Z OBALOV A DSO



       Náklady na činnosti nakladania s KO, vrátane odpadov z obalov a DSO hradí mesto miestneho
poplatku podľa samostatného VZN 4, okrem prípadov uvádzaných v zákone o odpadoch. Príjem 
z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO môže mesto využiť výhradne na účely 
nakladania  s KO.

             § 7
          PRIESTUPKY  A POKUTY

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch 3                

a s týmto VZN,
a) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom,
b) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa §18 ods.6 zákona o odpadoch 3

c) neposkytne mestom požadované údaje podľa §39 ods.9 zák. o odpadoch 3

d) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s §40 zákona 
o odpadoch 3

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a až d možno uložiť pokutu do výšky 165,96 €, za priestupok 
podľa písm. e do výšky 663,87 €. Priestupky podľa odseku 1 písm. a až e prejednáva mesto 
a výnosy z pokút uložených za  priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.

(3) Priestupku sa tiež dopustí ten, kto:
a) premiestňuje zberné nádoby z určených stanovíšť, používa ich na iný účel a poškodzuje ich. 

Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané vývozcom, 
b) vyberá alebo odnáša zložky odpadu zo zberných nádob, 
c) umiestňuje nenahlásený objemný odpad ku nádobám na odpad v inom  termíne  ako v  

termíne stanovenom vývozcom, 
d) odhadzuje odpady, ktoré vznikajú pri pobyte na verejných priestranstvách, mimo týchto 

nádob a tým znečisťuje verejné priestranstvá, 
e) umiestni nenahlásený elektroodpad z domácnosti alebo iný nebezpečný odpad  ku nádobe na 

odpad .
(5) Priestupku sa dopustí obyvateľ rodinného domu alebo člen záhradkárskej osady, ak uloží 

biologicky rozložiteľný odpad do zbernej nádoby na KO, uloží odpad zo záhrad, ktorý nie je 
možné skompostovať, mimo územia záhradkárskej osady a zakladá tak nepovolenú skládku 
odpadov. 

(6) Priestupku sa dopustí právnická alebo fyzická osoba oprávnená podnikať,  ktorá  vhodí odpad, 
ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti 
právnickej osoby alebo fyzickej  osoby – podnikateľa do nádoby určenej na KO. 

   (6) Za priestupky uvedené v odseku 3 až 5 možno uložiť pokutu do 99 €. 
(7) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov 

ak špeciálny zákon neustanovuje inak. Mesto môže uložiť, podľa zákona o obecnom zriadení 5 

v znení neskorších predpisov, právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
pokutu do výšky 6638 € ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší 
povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je  príjmom rozpočtu mesta.

  Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa  konania 
dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia. Pri ukladaní pokút sa prihliada 
najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení 
pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu 
mesta.              

(8) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva mesto prostredníctvom 
kontrolných orgánov mesta a to : 



a) mestská polícia
b) príslušné oddelenie mestského úradu – oddelenie životného prostredia 
c) poslanci Mestského zastupiteľstva

§ 8
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE

(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb 
oprávnených podnikať vyplývajúce z osobitných predpisov.

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od  zverejnenia na úradnej tabuli.
(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší účinnosť VZN č. 1/2011 – Nar. O nakladaní 

s odpadmi  a VZN č. 2/1996 –Nar. O separovanom zbere.

                                                                                     Ing. Ján Kišš
                                                                                    primátor mesta
                                                                 

1/  Napr. zákon č. 364/2004 Z. z. vodný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
2/ Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 284/2001 o vykonaní niektorých ustanovení o odpadoch
3/ Zákon 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
4/ VZN č. 14/2007 – Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5/  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vyvesené dňa: 14. 09. 2011

Zvesené dňa: 


