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Mesto Vrbové na základe ustanovenia  § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit. 

zákona  

a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších noviel (ďalej len Zákon)  

 

 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 

 

 

 

P R V Á   Č A S Ť 
 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Účelom a cieľom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť podrobnosti 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z 

domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života  

a práce obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie a čistotu v meste. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie v súvislosti s komunálnym odpadom, drobným stavebným 

odpadom a elekroodpadom upravuje spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, 

spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania 

s drobným stavebným odpadom, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na 

zneškodňovanie odpadov. 

§ 2 

Základné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na  celé územie mesta Vrbové. 

2. Komunálne odpady  
 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 činnosti 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 

obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej 

zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.  

3. Drobné stavebné odpady – sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 

fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa 

nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. (§ 6 ods. 1 Zákona v náväznosti na § 55 

ods. 2 písm. b) a c) a § 56 písm. h zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  

a stavebnom poriadku v znení noviel). 

4. Nebezpečné odpady- sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných 

vlastností uvedených v Prílohe č. 4 Zákona. 



5. Zložka komunálnych odpadov – je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť  

a zaradiť ako samostatný druh odpadu. 

6. 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. 

7. Držiteľ odpadu – je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa 

odpad nachádza. 

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

odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesta zneškodňovania. 

9. Zber odpadov – je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účely 

ich prepravy. 

10. Zhodnocovanie odpadov - sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických 

alebo biologických vlastností odpadov. 

11. Zneškodňovanie odpadov - je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje 

poškodzovanie životného prostredia  alebo ohrozovanie zdravia ľudí v súlade so 

Zákonom. 

12. Zhromažďovanie odpadov – je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním 

s ním. 

13. Triedenie odpadov - je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek 

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

14. Skládkovanie odpadov - je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 

15. Skladovanie odpadov - je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností 

zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa 

nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadom na mieste ich vzniku. 

16. Zariadenie na zber odpadov - je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, 

ohraničené plotom, alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov v stavbe. 

17. Množstvový zber – je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, 

pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, 

ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za 

daný čas. 

18. Separovaný zber - je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. 

19. Užívateľ zberných nádob – občan mesta, právnická osoba, fyzická osoba – 

podnikateľ,  

20. Objemné odpady – sú komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer 

ukladať do štandardných nádob (poskytnutých do užívania pôvodcovi tohto odpadu); 

alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné vyviesť štandardnými nádobami 

v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu. 

21. Používané skratky:  

 VZN:  všeobecne záväzné nariadenie 

 KO:  komunálny odpad 

 DSO:  drobný stavebný odpad 

 SZ KO:  separovaný zber komunálneho odpadu 

 VOK:  veľkoobjemový kontajner 

 FO:  fyzické osoby 

 FO – podnikatelia:  fyzické osoby -  podnikatelia 

 PO:  právnické osoby 

 MSN:  malé smetné nádoby 

 MsÚ: Mestský úrad 

 miestne obvyklý  spôsob zverejňovania: prostredníctvom 

miestnej tlače, www. stránok mesta, na úradnej tabuli. 



22. Zmluvní partneri mesta a príslušné oddelenia MsÚ sú uvedené v prílohe tohto VZN. 

 

§ 3 

Povinnosti pôvodcov KO a DSO 

 

1. Pôvodca KO je povinný : 

a) predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady znovuvyužívaním, zneškodňovať ich 

spôsobom na to určeným 

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

c) zapojiť sa do systému SZ KO zavedeného v meste, triediť odpad na jednotlivé zložky 

v zmysle vytvorených podmienok na separovaný zber a ukladať ich do príslušných 

zberných nádob  

d) zabezpečiť oddelené zhromažďovanie nebezpečných zložiek komunálneho              

odpadu (akumulátorov z automobilov, opotrebovaných olejov, žiariviek s obsahom ortuti, 

nepoužitých liečiv, obalov od farieb) a odovzdať ich na miesto a spôsobom uvedeným 

v príslušných častiach tohto VZN 

e) dbať na to, aby bol KO na odvoz riadne pripravený a aby boli umožnené všetky činnosti 

spojené s riadnym odvozom odpadu 

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

o miestnych poplatkoch za zber, prepravu a zneškodnenie KO. 

2. Každý, kto vykonáva predaj alebo organizuje podujatie pre verejnosť na verejných      

priestranstvách na území mesta Vrbové je povinný  prostredníctvom subjektov, ktoré majú 

uzatvorenú zmluvu s Mestom Vrbové na vykonávanie takejto činnosti, zabezpečiť: 

a) priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na KO ( MSN alebo iné vhodné 

nádoby) 

b) na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadu, ktorý vznikol 

jemu a návštevníkom v súvislosti s jeho činnosťou. 

3. Platitelia poplatkov, ktorí nie sú účastníkmi zberu KO sú povinní prihlásiť sa na MsÚ 

vo Vrbovom – oddelení ekonomickom, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa vyrubenia 

poplatku,  aby im bolo možné zabezpečiť potrebné zberné nádoby. 

4. Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na MsÚ – oddelení ekonomickom, 

najneskôr  do 1  mesiaca odo dňa, keď sa stávajú platiteľmi poplatku. 

 

DRUHÁ    ČASŤ 

Nakladanie s KO a DSO 

 

                                                                      § 4 

                                   Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi 

 

1. Za nakladanie s KO a DSO, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto /§ 39, ods. (2)   

Zákona/. 

2. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a DSO na území mesta 

môže len subjekt, ktorý má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom 

Vrbové, t. j. Vetes Vrbové, s. r. o. 

3. V celom katastrálnom území mesta Vrbové sa zakazuje: 

 ukladať KO mimo priestorov, zariadení a objektov na to určených 

(porušenie tohto ustanovenia sa považuje za zakladanie nepovolenej 

skládky odpadov a je sankcionovateľné v zmysle § 16 a § 17 tohto 

VZN) 

 premiestňovanie zberných nádob z určených stanovíšť,  



 používanie zberných nádob na iný účel,   

 poškodzovanie zberných nádob, 

 vyberanie alebo odnášanie zložiek komunálneho  odpadu zo zberných 

nádob. 

§ 5 

Druhy odpadov 

 

1. Druhy odpadov, ktoré sú zložkami KO (podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších noviel) 

a)  separovane zbierané zložky: 

 20 01 01 – papier a lepenka 

 20 01 02 – sklo 

 20 01 10 – šatstvo 

 20 01 11 – textílie 

 20 01 13 – rozpúšťadlá 

 20 01 17 – fotochemické látky 

 20 01 19 – pesticídy 

 20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 

uhľovodíky  

 20 01 25 – jedlé oleje a tuky – iné ako je uvedené v 200125 

 20 01 26 – odpadové  oleje a tuky  

 20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce 

nebezpečné látky  

 20 01 28 – farby, tlačiarenské farby lepidlá a živice iné, ako uvedené 

v 20 01 27 

 20 01 29 – detergenty obsahujúce nebezpečné látky 

 20 01 30 – detergenty iné, ako je uvedené v 20 01 29 

 20 01 31 – cytotoxické a cytostatické liečivá 

 20 01 32 – liečivá  iné ako uvedené v 20 01 31 

 20 01 33 – batérie a akumulátory z osobných automobilov  

 20 01 34 – batérie a akumulátory iné, ako je uvedené v 20 01 33 

 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce 

nebezpečné látky                            

 20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné, ako je 

uvedené v 20 01 35 

 20 01 37 – drevo obsahujúce nebezpečné látky 

 20 01 38 – drevo iné, ako je uvedené v 20 01 3                                                                                                                                                                                                    

 20 01 39 – plasty 

 20 01 40 – kovy  

 20 01 41 – odpady z vymetania komínov 

 20 01 99 – odpady inak nešpecifikované 

b) druhy z podskupiny Odpad zo záhrad a parkov ( vrátane odpadu z cintorínov ): 

 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad                                                                                    

 20 02 02 – zemina a kamenivo 

 20 02 03 – iné biologicky nerozložiteľné odpady 

 c) druhy z podskupiny Iné komunálne odpady:  
 20 03 01 – zmesový komunálny odpad 

 20 03 02 – odpad z trhovísk 

 20 03 03 – odpad z čistenia ulíc 



 20 03 07 – objemný odpad (aj DSO) 

 20 03 99 – komunálne odpady inak  nešpecifikované  

 

d) druhy z iných skupín: 

 16 01 03 – opotrebované  pneumatiky od osobných automobilov 

 17 99 00 – drobné stavebné odpady 

 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky 

 15 01 02 – obaly z plastov 

 15 01 03 – obaly z dreva   

 15 01 04 – obaly z kovu 

 15 01 06 – kompozitné obaly 

 15 01 07 – obaly zo skla 

 15 01 09 – obaly z textilu 

 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami 

 

 

2.  Zložky KO a DSO ako aj     spôsob nakladania   s nimi, pre    ktorých   oddelený  zber sú 

v meste Vrbové  vytvorené podmienky, sú uvedené v §§ 10 – 13 tohto VZN. 

 

§ 6 

Typy používaných  zberných nádob  

 

 Nádoby na zber KO a jeho zložiek sú vlastníctvom mesta Vrbové. 

2. Životnosť 110 l nádob na zber KO je minimálne 5 rokov. Pri jej  znehodnotení alebo strate  

      pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zaplatiť zostatkovú hodnotu    nádoby  

      podľa  doby používania,   ktorú  vypočíta  vlastník  nádoby.  Po  zaplatení   čiastky    bude  

      platiteľovi poplatku zverená do užívania nová  nádoba. 

3. V zastavanom území mesta sa pre systém zberu KO určujú nasledovné typy nádob: 

a) 110 l kovová alebo plastová nádoba (KUKA) – pre rodinné domy, FO – 

podnikateľov a  PO. Jedna nádoba zodpovedá produkcii odpadu  4 členov domácnosti 

bývajúcich v rodinnom dome pri intervale  vývozu    1 x  týždenne.  

      Ak je   počet členov   domácnosti   viac   ako   4,   je  možné si doobjednať  na   MsÚ    

     ďalšiu  zbernú nádobu. 

Ak produkcia odpadu presiahne kapacitu nádoby a počet členov domácnosti je menší, 

alebo = 4, pôvodca odpadu si druhú nádobu musí zakúpiť. Aj vývoz  druhej nádoby 

bude realizovaný podľa riadneho harmonogramu vývozu. 

b) 1100 l kovový kontajner (na zber zmiešaného KO) – pre bytové domy, FO – 

podnikateľov, PO. Jeden 1100 l kontajner vyvážaný  2 x týždenne zodpovedá 

produkcii odpadu cca 50 osôb bývajúcich v bytových domoch. Pri posudzovaní 

dostatočnosti zberových nádob sa bude vychádzať z tohto údaju a zo sledovania ich 

naplnenosti povereným pracovníkom MsÚ. 

c)  1100 l kovový kontajner farebne odlíšený – zelený -  pre zber separovaný zber skla                                                                                                            

d)  veľkoobjemový kovový kontajner  – pre zber zmiešaného   KO, objemného odpadu 

a  odpadu  zo  záhradkárskych osád 

e) malé smetné nádoby – na zber drobného odpadu z verejných priestranstiev 

f) zberné vrecia – na zber vybraných, separovane zbieraných zložiek KO. Je zakázané 

používať zberné vrecia na SZ KO na iné účely – budú použité individuálne podľa 

predom schváleného plánu. 



4. Odcudzenie alebo poškodenie zverenej nádoby sú užívatelia povinní bezodkladne nahlásiť  

na MsÚ 

§   7 

Umiestnenie zberných nádob  

 

1. Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú  pôvodcovia, ktorým boli 

zberné nádoby zverené do užívania. 

2. Umiestnenie zberných nádob pri bytových domoch, prevádzkach PO a FO - podnikateľov, 

ktoré sa dotýkajú verejného priestranstva, sú jednotliví platitelia povinní dohodnúť na 

MsÚ. 

3. Miesta pre zberné nádoby musia byť zvolené tak, aby zohľadnili vhodné donáškové 

vzdialenosti, odstupové vzdialenosti od obytných domov, resp. prevádzok PO a FO- 

podnikateľov a zároveň estetické a hygienické podmienky. V sporných prípadoch určí 

miesto pre zbernú nádobu poverený pracovník MsÚ. 

4. Pôvodcovia – užívatelia zberných nádob, sú povinní KO likvidovať tak, aby nedochádzalo 

k znečisťovaniu okolia zberných nádob.  Na miestach hromadného umiestnenia zberných 

nádob, hlavne na sídliskách, je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich inak 

premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou 

zberom KO po dohode s MsÚ. 

5. Nádoby na separovaný zber skla sú v meste rozmiestnené na stálych miestach, určených 

MsÚ. 

6. VOK pre  „jarné a jesenné upratovanie“ sú každoročne rozmiestňované na stanovištiach, 

ktoré určí poverený pracovník MsÚ. Občanom budú termíny „jarného a jesenného 

upratovania“  a miesta pristavenia VOK oznamované aktuálne miestne prístupným 

spôsobom.   

 

 

§ 8 

Vývoz,  preprava a zneškodňovanie KO a jeho zložiek a intervaly vývozov 

 

1. Vývoz KO je v meste realizovaný podľa harmonogramu vývozu, ktorý je súčasťou 

zmluvy  s vývozcom KO. Harmonogram bude každoročne začiatkom roka zverejňovaný 

na úradnej tabuli a je prístupný na  MsÚ. 

2. Organizácia poverená zberom vyváža KO zo zberných nádob na skládku „Skládka 

odpadov Rakovice“ Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.  

3. KO vznikajúci na území mesta sa zneškodňuje na skládke, ktorá spĺňa zákonom stanovené 

podmienky skládkovania.  

4. Interval vývozov zberných nádob je určený podľa miestnych podmienok a prepočtu 

potreby nasledovne : 

a) pre rodinné domy –  1 x týždenne 

b) pre bytové domy  – 1 x týždenne  

c) pre FO – podnikateľov a PO – v závislosti na produkcii odpadu 

5. V sporných prípadoch ohľadom intervalov vývozu rozhoduje po preverení skutočného 

stavu poverený pracovník MsÚ. 

6. Nádoby na separovaný zber skla sa vyvážajú  1 x mesačne, prípadne podľa  ich  

naplnenosti, ktorú sleduje   organizácia poverená zberom a poverený pracovník MsÚ. 

7. Zberné vrecia sa budú odvážať podľa harmonogramu, ktorý je k dispozícii na  MsÚ 

a bude zverejnený. 

 

 



 

 

§ 9 

Množstvový zber 

 

Množstvový zber sa  pre KO zavádza pre nasledovné kategórie pôvodcov (platiteľov 

poplatkov) súlade s VZN o miestnych poplatkoch: 

a) obchody s prevahou potravinových výrobkov 

b) reštauračné a pohostinské zariadenia 

c) pre subjekty zbierajúce KO do VOK 

d) pre zber prepravu a zneškodnenie DSO 

e) pre tých pôvodcov KO, ktorých produkcia odpadu presahuje štandardné množstvá 

(také, ktoré  nie je možné vyviesť pri bežnom cyklickom vývoze KO). 

1. Mesto zavedie množstvový zber aj na základe žiadosti PO alebo FO -  podnikateľa, ktorý 

preukáže, že: 

a) množstvo ním vyprodukovaných KO je presne merateľné 

b) KO sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným 

nežiadúcim únikom  (nepostačuje uzamykanie nádob reťazou a zámkou).   

2. Subjekty, uplatňujúce množstvový zber, si s povereným pracovníkom MsÚ, dohodnú    

veľkosť nádoby najvhodnejšej z pohľadu množstva produkovaného odpadu a interval 

vývozov. Pri KO neobsahujúcom biologicky rozložiteľné zložky, môže byť interval 

vývozov dlhší, ako 14 dní. 

 

                                                                        § 10 

                                                       Drobné stavebné odpady 

 

1. Drobné stavebné odpady – sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 

fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa 

nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (§ 6 ods. 1 Zákona v náväznosti na § 55 ods. 

2 písm. b) a c) a § 56 písm. h zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku). 

2. Pôvodca alebo držiteľ DSO je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky 

(napr. betón, železobetón, tehla, asfalt,   keramika, kovy, zemina a pod. ) a tieto zhodnotiť 

znovuvyužitím. 

3. Ak  nie je možné DSO využiť, pôvodca je povinný ho zhromaždiť  bezpečným spôsobom 

do doby zneškodnenia na mieste, kde nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia, 

nadmernému znečisťovaniu okolia alebo ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí. 

4. Zhromažďovať DSO na verejnom priestranstve je možné výlučne so súhlasom  

a za podmienok stanovených  MsÚ Vrbové. 

5. Inak nevyužitý DSO sa zneškodňuje na skládke – Skládka odpadov Rakovice (K. O. S.). 

6. Dopravenie DSO na uvedené miesto si zabezpečí pôvodca DSO. 

7. Drobný stavebný odpad sa spoplatňuje ako množstvový zber a pôvodca, resp. držiteľ DSO 

uhradí poplatok  za DSO na základe dokladu po jeho odvážení spôsobom uvedeným vo 

VZN o miestnych poplatkoch. 

8. DSO je možné likvidovať aj prostredníctvom VOK pri „jarnom a jesennom upratovaní“. 

9. Iné nakladanie s DSO je zakázané, najmä jeho ukladanie do zberných nádob, určených pre 

zber KO, alebo jeho uloženie na iné miesto, ako tu uvedené a tým zakladanie nepovolenej 

skládky odpadu. 

 

 



 

 

§ 11 

Separovaný zber 

 

1. Separovaný  zber je súčasťou systému nakladania s komunálnymi odpadmi. 

2. Pôvodcovia a držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob a zberných vriec  

zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky. 

3. Na území mesta je  zavedený cyklický systém SZ KO pre nasledovné zložky KO: 

                   -    20 01 01 a 15 01 01 – papier a papierové obaly 

- 20 01 02 a 15 01 07 - sklo a sklené obaly  

- 20 01 39 a 15 01 02 – plasty a plastové obaly 

4.   Systém zberu uvedených zložiek KO je nasledovný: 

a) BYTOVÉ DOMY: - sklo – zbiera sa donáškovým spôsobom do modifikovaných 

farebne odlíšených (zelených) kontajnerov umiestnených na stanovištiach kontajnerov na 

zmiešaný KO. 

                                        -  papier a plasty  – bude sa zbierať  osobitne do zberných vriec. 

Po naplnení ich bude potrebné ich vyložiť zviazané k stanovišťu kontajnerov na zmiešaný  

KO. Zberovým dňom je deň podľa zberového dňa lokality. Vrecia je potrebné vyložiť 

najneskôr do 8.00 hod.  

5. Odpad z rekonštrukcie bytov  

    - 200138 – Drevo a iné (starý nábytok) 

    - 200199 – Iné odpady – zariadenia bytov, stavebný odpad  

    Po nahlásení úpravy, rekonštrukcie bytov (občan má povinnosť hlásiť stavebnému úradu), 

    po dohode s občanom VETES pristaví kontajner. Náklady hradí občan.  

 

b) RODINNÉ DOMY:  sklo, papier, plasty  – zbiera sa osobitne do zberných 

kontajnerov.   

Zberovým dňom je deň lokality podľa harmonogramu, ktorý je každoročne zverejňovaný  

miestne obvyklým spôsobom. Občanom je harmonogram prístupný aj na MsÚ.  Vrecia 

s vyseparovaným odpadom je potrebné vyložiť pred rodinný dom podľa harmonogramu 

najneskôr do 9.00 hod. 

6.   Nové vrecia dostanú občania :  

a) od zberových pracovníkov pri zbere vyseparovaných zložiek,               

b) od predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov alebo vchodových dôverníkov  

c) na MsÚ  

d) od vývozcu separovaných zložiek KO  

 

7. Separovane zbierané zložky komunálneho odpadu je možné mimo vývozných dní 

doviesť  aj do sídla spoločnosti Vetes Vrbové s. r. o., kde je zariadený zberový 

dom mesta Vrbové. 

 

8. Pre nebezpečné zložky KO:     

 20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

 20 01 26 – odpadové  oleje a tuky  

 20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky  

 20 01 33 – batérie a akumulátory z osobných automobilov  

 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné 

časti 



 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 

 

      na území mesta sa vytvára donáškový  systém   zberu      2 x do roka,    zvyčajne  

     v  čase     „jarného a jesenného upratovania“.   Termíny  a miesta  zberu   sú zverejňované  

     miestne obvyklým spôsobom.  

9.  Nepoužité liečivá    je občan povinný   odovzdať   do   zberných  nádob  v lekárňach 

     mesta.  
10. V prevádzkach na zber odpadov – Igor Gajdošech – Korekt, Semenárska ul. Vrbové,      

                                                       Vladimír Bachar – KOVOŠROT, Piešťanská cesta, Vrbové  

     vykupujú nasledovné zložky KO:                                            

 20 01 40 – kovy (kovové predmety pochádzajúce z domácností neobsahujúce         

nebezpečné látky     

 20 01 01 – papier a lepenka   

                             

 

                                                                           § 12 

Objemný odpad a odpad zo záhradkárskych osád   

 

1. Mesto Vrbové zabezpečí 2 x ročne  zber objemného odpadu do VOK  (jarné a jesenné  

upratovanie). O termínoch zberov a lokalitách umiestnenia VOK budú občania mesta 

informovaní miestne obvyklým spôsobom. 

2. Použité vianočné stromčeky sa zhromažďujú pri stanovištiach zberných nádob na KO  

a  odstraňuje ich organizácia, ktorá má s mestom na túto činnosť zmluvu. 

3. Zhromažďovanie a preprava odpadu zo záhradkárskych osád sa zabezpečuje 

prostredníctvom VOK. 

4. Mesto zabezpečí u zmluvného partnera povereného zberom KO rozmiestnenie VOK 

v záhradkárskych osadách v pestovateľskej sezóne.      

5. Interval vývozu je stanovený od 1. apríla do 15. októbra 1 x za mesiac, alebo podľa 

dohody s predsedom záhradkárskej osady a povereným pracovníka MsÚ. V termínoch tu 

neuvedených bude každý vývoz dohodnutý individuálne s predsedom záhradkárskej 

osady. Početnosť nádob určí poverený pracovník MsÚ podľa  miestnych podmienok a po 

dohode s predsedom záhradkárskej osady.         

6. Odpad zo záhradiek je pôvodca povinný do VOK ukladať úsporne, t. j. konáre strihať na 

menšie kúsky, aby sa zamedzilo predčasnému preplneniu nádob. 

 

§ 12 a 

Zberový dvor 

 

1. Zberový dvor je jednou zo súčastí nakladania s komunálnym odpadom. Nachádza sa vo 

dvore Vetes, s. r. o. 

2. Zberový dvor slúži pre odovzdávanie zložiek komunálneho odpadu pochádzajúceho z 

mesta Vrbové.   

3. Pri preberaní odpadu na Zberovom dvore je pôvodca, ktorý odovzdáva odpad, povinný 

preukázať sa dokladom totožnosti alebo iným dokladom preukazujúcim miesto vzniku 

odpadu (u podnikateľských subjektov). Údaje potrebné pre evidenciu odpadov v zmysle 

zákona sa zaznamenajú do evidenčného listu  príslušného odpadu. 

4. Pôvodcovia odpadu sú pri jeho odovzdávaní povinní riadiť sa pokynmi obsluhy 

Zberového dvora. 



5. Odovzdávanie zložiek komunálneho odpadu je pre pôvodcov  mesta Vrbové bezplatné, 

okrem manipulačného poplatku. 

6. Náklady spojené s prevádzkou Zberového dvora sú hradené z prostriedkov  z miestneho 

poplatku za komunálne odpady, z príjmov z Recyklačného fondu,  ako aj z iných príjmov 

v odpadovom hospodárstve. 

7. Druhy odpadov, ktoré sa  zbierajú na Zberovom dvore, ako aj prevádzková doba  

Zberového dvora sú uvedené v Prílohe č. 2 tohto VZN. Tieto údaje sú uvedené aj pri 

vstupnej bráne Zberového dvora. 

8. Odpady, ktoré je možné priviesť na Zberový dvor, nesmú obsahovať nebezpečné látky 

(najmä ťažké kovy, chemikálie, ropné produkty alebo stlačené plyny). Odpady obsahujúce 

nebezpečné súčasti pracovník prevádzky Zberového dvora odmietne prevziať.  

9. Množstvo odpadov (separátov) dovážaných na Zberový dvor je obmedzené množstvom, 

ktoré môže primerane vzniknúť u pôvodcov ako zložka komunálneho odpadu. Väčšie 

množstvo, ktoré evidentne nepochádza z komunálneho odpadu, pracovník prevádzky 

Zberového dvora odmietne prevziať.  

 

§ 13 

Odpad zo záhrad pri rodinných domoch 

 

1. Zber  biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad pri rodinných domoch zabezpečuje 

subjekt, ktorý má s mestom zmluvu na túto činnosť.  

2. Termín začiatku a konca zberu  ako aj harmonogram zberu bude každoročne určený MsÚ 

a občania budú o tom informovaní v mieste obvyklým spôsobom a je pre občanov 

prístupný aj na MsÚ.    

3. Zber prebieha týždenne v pestovateľskej sezóne. Zbiera sa len biologicky rozložiteľný 

odpad bez prímesi iného odpadu.  

4. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je pôvodca povinný upraviť tak, aby sa čo 

najviac zjednodušila manipulácia s ním, t. j. : lístie, trávu, burinu, piliny, kôru, 

nepoužité produkty zo záhrad - umiestniť do vriec, košíkov alebo iných nádob 

(vyprázdnené nádoby budú vrátené ich majiteľom) konáre – postrihané a popílené na 

menšie kúsky a zviazané do zväzkov. 

5. Biologicky rozložiteľný odpad mimo zberových dní môžu FO - občania  doviesť aj do 

sídla kompostárne na Semenárskej ulici vo Vrbovom. Mesto Vrbové má s uvedeným 

subjektom uzavretú na túto činnosť právoplatnú zmluvu, na toto miesto realizovať zvoz 

i mesto Vrbové (BRO – z parkov a mestských pozemkov) 

                               
T R E T I A   Č A S Ť 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

                                                                        § 14 

                                                            Postavenie mesta 

 

Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva: 

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve v súlade s § 80 ods 3 písm. a) Zákona 

a ukladá pokuty za priestupky, 

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie  

      s odpadmi na území mesta. 

 

 

 



§ 15 

Priestupky 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) zneškodní odpad alebo znehodnocuje odpad v rozpore so zákonom (§ 18, ods 3, 

písm. b/ Zákona ) 

b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom (§18, ods. 3, písm. a/ 

Zákona ) 

c) nesplní oznamovaciu povinnosť (§18, ods. 6 Zákona) 

d) neposkytne mestom požadované údaje  podľa § 39, ods. 9 Zákona 

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

Zákona. 

2. Priestupky podľa odseku 1. písm. a) až e) prejednáva mesto a výnosy z pokút uložených 

za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta. Za priestupky uvedené v ods. 1 písm. a) až d) 

možno uložiť pokutu do 5 000 Sk.  Za priestupok uvedený v ods. 1 písm. e) možno uložiť 

pokutu do výšky 20 000 Sk. 

3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 

priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení), ak Zákon neustanovuje inak. 

 

                                                                       § 16 

                          Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom 

 

1. Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie pokutu do výšky 200 000 Sk, ak právnická osoba poruší povinnosti 

vyplývajúce z tohto VZN (§ 13 ods. 8 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení), alebo ak poruší ustanovenia § 13 ods. 8 písm. b) zákona č. 369/90 Zb.   

v platnom znení. 

2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa primátor mesta dozvedel o tom, 

kto sa konania podľa ods. 1 dopustil, najneskôr však do troch rokov od konania 

opodstatňujúceho uloženie pokuty (podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/90 Zb. v platnom 

znení). 

 

 

§ 17 

Záverečné a zrušovacie ustanovenie 

 

1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti pôvodcov iných odpadov, ako je uvedené v tomto 

VZN, v zmysle Zákona. 

2. Podrobnosti o  miestnom  poplatku za  zber,  prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, ktoré   

      vznikli na území mesta Vrbové, sú stanovené vo VZN o miestnych poplatkoch 

3. VZN je  občanom prístupné na MsÚ Vrbové. 

4. Kontrolu  dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú : 

      pracovníci Mestskej polície v meste Vrbové 

      poverení pracovníci MsÚ Vrbové 

      poslanci MsZ v meste Vrbové 

      pracovníci Vetes, s. r. o. Vrbové 

5.  Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 15 dní pred rokovaním  

Mestského zastupiteľstva t.j. 31. 3. 2006 na uplatnenie pripomienok k tomuto návrhu. 



6. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom dňa 13.7. 2006 uznesením č. 

57/VII/2006, účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta t.j 

1.8.2006. 

7. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2001. 
 

 

Vypracoval : JUDr. Nosko, Ing. arch. Zachar      

 

 

                                                                                                       PaedDr. Ivan  B o r o v s k ý 

                                                                                                                   primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 k VZN  

 

o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom 

a elektrodpadom na území mesta Vrbové 

 

 
I. Subjekty, ktoré majú s mestom Vrbové zmluvy na činnosti pri nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi: 

 

 

1. Vetes Vrbové s. r. o. 
 

 

II. Príslušné oddelenia MsÚ vo vzťahu k výkonu činností uvádzaných vo VZN: 

 

1. Oddelenie komunálnych činností zabezpečuje: 

- vyberanie poplatkov za komunálny odpad 

 

2. Oddelenie životného prostredia a stavebný úrad zabezpečuje: 

- kontrolu dodržiavania tohto VZN 

 

3. Vetes Vrbové s. r. o. zabezpečuje: 

- likvidácia KO 

- separácia KO 

- triedenie KO 

 

      

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 k VZN  

o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom 

a elektroodpadom na území mesta Vrbové 

 

Prevádzková doba Zberového dvora:  
 

 

Pondelok :                                                 8. 00       -           16. 00   hod. 

Streda      :                                                 8. 00       -           16. 00   hod. 

Piatok      :                                                 8. 00       -           16. 00   hod.  

 

 

 

Zbierané odpady na Zberovom dvore: 
(podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z .z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 

neskorších noviel) 

 
         (kat. číslo -  názov odpadu) 

 

- 20 01 38  - starý nábytok 

- 16 01 03 - opotrebované  pneumatiky od osobných automobilov 

- 15 01 04 - kovové obaly a iné kovy neznečistené nebezpečnými látkami (najmä 

chemikálie, ropné produkty a i.)  

- 20 01 36 - stará elektronika z domácností bez nebezpečných látok napr. nefunkčné 

práčky, odstredivky, žehličky, umývačky riadu, mikrovlné a teplovzdušné rúry, 

kávovary, elektronáradie, sušiče na vlasy, ohrievače, rozhlasové prijímače, videá, 

gramofóny, telefóny, mobilné telefóny bez batérií, fotoprístroje, počítače, klávesnice 

(nie obrazovky), šijacie stroje a i. 

- 20 01 38 - drevený odpad (dosky, staré lavičky, bytové jadrá, staré dvere a i.) 

- 20 01 02 a 15 01 07 - sklo a sklené obaly neznečistené nebezpečnými látkami 

- 20 01 01 a 15 01 01 – papier a papierové obaly 

- 20 01 39 a 15 01 02 – plasty a plastové obaly napr. PET fľaše, plastové kelímky od 

potravín, rôzne výrobky z pevných plastov: kvetináče, ramienka, koše na odpadky, na 

prádlo, rôzne misky, cukorničky, odkvapkávače, police, zásuvky do chladničiek, 

podnosy, hračky, hadice na polievanie – (nie pretkávané), prepravky na zeleninu, 

plastový záhradný nábytok, fólie a i. 

- 20 01 25 - jedlé oleje a tuky v uzavretých nádobách 

- 15 01 05 - viacvrstvové kombinované materiály - tzv. Tetra Pack - neznečistené  

 

 

 

 

 

 


