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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 

p r e r o k o v a l o 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi  
u z n i e s l o  s a  n a  v y d a n í 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi  
u k l a d á 
vedúcemu odboru komunálnych činností a životného prostredia 
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra 

- vyvesenie vydaného znenia VZN Mesta Nitry č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na úradnej tabuli MsÚ  T : do 10 dní 

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
                                         T : do 30 dní 

             T : referát organizačný 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh  

 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2014 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4, písm. g zákona č. 

369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia § 39 

ods. 4) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

I.ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Účel úpravy 

 

1) Zabezpečiť správne nakladanie s odpadmi v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, 

ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. 

2) Mesto Nitra ustanovuje týmto všeobecne záväzným nariadením (VZN) povinnosti pôvodcu 

komunálneho odpadu (KO) a drobného stavebného odpadu (DSO), spôsob nakladania              

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a spôsob triedeného zberu 

jednotlivých zložiek KO.  

 

§ 2 

Povinnosti pôvodcu KO a DSO  

 

1) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom alebo inak s nimi zaobchádzať        

v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením. 

2) Pôvodca odpadu je povinný: 

a) zberné nádoby zabezpečiť proti odcudzeniu, 



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

spojené s riadnym odvozom odpadu, 

c) uhrádzať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú 

na území mesta v zmysle podmienok určených vo VZN mesta Nitry č. 13/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

d) jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín nemiešať do KO a zabezpečiť ich vhodné 

zhromaždenie; zber KO a jeho zložiek sa vykonáva podľa § 3 tohto VZN, 

e) biologicky rozložiteľný komunálny odpad (bioodpad) kompostovať, na vlastné náklady 

odviezť na zberný dvor alebo separovať v súlade s § 10. 

 

 

II. ČASŤ 

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM 

 

§ 3 

Zber komunálneho odpadu a jeho zložiek 

 

1) Systém zberu odpadu do zberových nádob zodpovedajúcich normám DIN 30700, 30740    

v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný mestský systém na celom 

katastrálnom území mesta (ide o nádoby o objeme 120 l,  240 l, 1100 l). 

2) Iné nakladanie s KO a DSO (najmä premiestňovanie nádob z určených stojísk, ich 

používanie na iný účel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo 

odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob) sa prísne zakazuje. 

3) Zákaz podľa ods. 2 sa nevzťahuje na : 

a) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.) realizované po 

dohode s organizáciou poverenou zberom, 

b) zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami, napríklad ich 

odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou 

systému zberu KO. 

4) Pôvodcovia KO sú povinní do určených zberných nádob umiestňovať oddelene odpad 

vytriedený na jednotlivé zložky. 

5) Zberné nádoby sú vo vlastníctve zmluvného subjektu alebo mesta. 

6) Počet zberných nádob je určený a pridelený pôvodcom podľa miestnych podmienok, 

prepočtu potreby a podľa členenia zástavby nasledovne: 



a) pre rodinný dom jedna 120 alebo 240 litrová nádoba (podľa systému zberu v danej oblasti) 

na jednu bytovú jednotku, a to s nasledovným intervalom vývozu: 

 pre bytové jednotky s 1 – 2 členmi rodinného domu je interval vývozu stanovený na 

jedenkrát za 14 dní, 

 pre bytové jednotky s 3 – 4 členmi rodinného domu je interval vývozu stanovený 

jedenkrát za 7 dní, 

 pre bytové jednotky s viac ako 4 členmi sa interval vývozu upraví tak, aby bol 

zachovaný objem pre uloženie komunálneho odpadu v nádobe na jedného člena 

bytovej jednotky  - 28 litrov na osobu a jeden týždeň s prihliadnutím na typ nádob 

užívaných v danej lokalite mesta. 

b) pri bytových domoch na každých 8 až 20 bytov jedna 1100 l nádoba, interval vývozu je 

dvakrát alebo trikrát za 7 dní, 

c) v odôvodnených prípadoch (najmä hygienických) je možné upraviť interval vývozu pre     

1 – 2 člennú bytovú jednotku na jedenkrát za 7 dní. 

7) V prípade požiadaviek občana na iný vývoz a objem nádoby nad rámec tohto VZN je 

možné službu navyše dohodnúť so subjektom povereným mestom. 

8) Na základe písomného povolenia mesta je možné odpad ukladať do zberných vriec 

poskytnutých mestom. 

9) Do zberných nádob určených na zber KO sa nemôžu ukladať látky inak využiteľné, 

s ktorými sa nakladá oddelene. 

10) Do zberných nádob určených na zber KO sa nesmie umiestňovať zemina, DSO, objemné 

predmety všetkého druhu, priemyselný odpad z obchodnej činnosti, kyseliny, zásady, 

kvapalné látky, autobatérie, iné batérie, zdraviu škodlivý odpad z potravinových výrobní, z 

predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení a ďalšie, ktorých odvoz musia zabezpečiť fyzické 

a právnické osoby vlastnými alebo objednanými dopravnými prostriedkami za dodržania 

prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov na miesto zneškodnenia odpadu. 

11) Zakazuje sa vyberať zo zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov odpad v nich 

uložený na iný účel ako jeho zneškodnenie. 

12) Zberné nádoby sa nesmú preplňovať, po uložení odpadu sa musia uzatvárať. 

13) Ukladať alebo sypať odpad do iných nádob ako pridelených a mimo nádob je zakázané. 

14) Objemný odpad bude najmenej dvakrát do roka zbieraný na miestach a v čase určenom 

mestom. 



15) Na zber vytriedeného KO sa určujú farebne a slovne označené zberné nádoby, ktoré sú vo 

vlastníctve mesta alebo zmluvného subjektu a rovnako označené veľkokapacitné kontajnery 

na zberných dvoroch. 

16) Objemný odpad z domácností, opotrebované pneumatiky, staré farby, nádoby z farieb, 

riedidlá, autobatérie, iné batérie, neporušené žiarivky a odpad zo zelene sa odoberajú na 

miestach určených mestom. 

17) Plastové fľaše (nevratné PET) pôvodca ukladá do plastových vriec poskytnutých 

zmluvným partnerom mesta a odoberajú sa v termínoch určených mestom. 

18) Na území mesta sa zavádza množstvový zber komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov pre fyzické osoby – podnikateľov s výnimkou subjektov spravujúcich 

byty a právnické osoby s výnimkou subjektov spravujúcich byty. 

 

§ 4 

Odvoz komunálneho odpadu 

 

1) KO je riadne pripravený k odvozu, ak: 

a) je riadnym spôsobom uložený v zberných nádobách, 

b) je umožnený prístup k zberným nádobám, 

c) sú zberné nádoby, prípadne zberné vrecia s odpadom, umiestnené v súlade s §5 tohto VZN, 

d) nie je obsah nádoby zamrznutý, 

e) zberná nádoba nie je preťažená. 

2) Pôvodca odpadu je povinný dbať na to, aby KO bol na odvoz riadne pripravený, aby boli 

umožnené všetky práce spojené s odvozom a bolo zabezpečené riadne uskladnenie odpadu. 

3) Ak nie je KO riadne pripravený na odvoz, zmluvný partner mesta požiada vlastníka, 

užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti o odstránenie nedostatkov. Pokiaľ sa tak nestane, 

vlastník, užívateľ alebo správca odvezie odpad na svoje náklady dokladovateľným spôsobom. 

Zmluvný partner mesta upovedomí o neodstránenom nedostatku mesto. 

4) Ak sa pri vývoze KO zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria (§3 ods. 

10), nebude táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení zmluvným partnerom mesta je vlastník, 

užívateľ alebo správca povinný nevhodný obsah zbernej nádoby odstrániť na svoj náklad do 3 

dní. 

5) Odpad musí byť vyvážaný minimálne: 

a) jedenkrát za 7 dní alebo jedenkrát za 14 dní v rámci rodinnej zástavby, 

b) dvakrát alebo trikrát za 7 dní pri bytových domoch, 



c) pri objektoch vo vlastníctve fyzických osôb – podnikateľov s výnimkou subjektov 

spravujúcich byty, právnických osôb s výnimkou subjektov spravujúcich byty a pri objektoch 

občianskej vybavenosti jedenkrát za 14 dní. 

6) Zmluvný partner je povinný: 

a) po vyprázdnení zberných nádob zanechať čisté stojisko, 

b) vykonať dôkladnú dezinfekciu zberných nádob minimálne dvakrát za rok a oznámiť to 

mestu, 

c) poškodené nádoby opraviť a znehodnotené alebo zdeformované nádoby vymeniť pri 

najbližšom odvoze, ak sú vlastníctvom mesta alebo zmluvného subjektu, 

d) dodržiavať cyklus vývozu, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob. 

 

§ 5 

Umiestnenie zberných nádob 

 

1) Vlastník, užívateľ, správca nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto (ďalej 

„stojisko“) pre zberné nádoby pri bytových domoch, pokiaľ nie je mestom určené v súlade s 

ods. 3. 

2) Vlastník, užívateľ, správca nehnuteľnosti je povinný dodržiavať hygienické a estetické 

podmienky a dbať hlavne na to, aby : 

a) bol k zberným nádobám za účelom odvozu zabezpečený ľahký a dostatočne široký prístup 

výlučne po komunikácii, nie po chodníku, 

b) nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami nespôsobovala 

prekročenie prípustnej hranice hlučnosti, 

c) zberné nádoby neboli umiestnené na veternej strane v blízkosti okien, bytov, detských 

ihrísk, frekventovaných miest, 

d) boli uložené na spevnenom podklade, 

e) bolo s nádobami nakladané šetrne. 

3) Stojiská zberných nádob pri bytových domoch sú umiestnené podľa rozhodnutia mesta tak, 

aby boli dodržané vhodné donáškové aj odvozové vzdialenosti. Je zakázané meniť zoskupenie 

nádob alebo ich inak premiestňovať. 

4) Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.  

 

 

 



III. ČASŤ 

SPÔSOB TRIEDENÉHO ZBERU JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK KO 

 

§ 6 

Odpady z papiera 

 

1) Papier sa na sídliskách zbiera do modrých kontajnerov s objemom 1100 l, v individuálnej 

bytovej výstavbe (IBV) sa odpady z papiera triedia do vriec, ktoré obyvatelia dostávajú 

v priebehu celého roka podľa potreby v rámci pravidelného odvozu odpadu. Interval odvozu 

odpadov z papiera je minimálne jedenkrát za mesiac. 

2) Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, 

lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 

plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierové obaly. 

3) Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, 

papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou 

kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier. 

 

§ 7 

Odpady z plastu 

 

1) Na sídliskách sú na zber odpadov z plastu rozmiestnené žlté kontajnery s objemom 1100 l. 

Pre obyvateľov IBV sú pre zber tohto odpadu zabezpečené vrecia. Interval odvozu odpadov 

z plastu je minimálne jedenkrát za mesiac. Obyvatelia mesta môžu tento odpad odovzdávať 

na ktoromkoľvek zo zberných dvorov zadarmo počas celého roka. 

2) Patria sem: 

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

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

b) PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; 

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

a hračky; 

d) PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; 

e) PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických 

výrobkov, plastové okná a nábytok. 



3) Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované 

materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, 

molitan. 

 

§ 8 

Odpady z kovu vrátane kovových obalov 

 

1) Odpady z kovu vrátane kovových obalov je možné odovzdávať na zberných dvoroch. 

2) Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, 

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

hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové 

rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy, oceľové plechovky, ventily, kovové obaly z potravín 

zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá 

a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. 

3) Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými 

látkami. 

4) Konzervy a plechovky je pred odovzdaním do nádoby potrebné vypláchnuť, aby v nich 

nezostali zvyšky jedál. 

 

§ 9 

Odpady zo skla 

 

1) Odpady zo skla sa na sídliskách zbierajú do zelených kontajnerov s objemom  1100 l. 

Interval odvozu odpadov zo skla je minimálne jedenkrát za mesiac. Počas celého roka môžu 

obyvatelia mesta odovzdávať odpad zo skla na  zberných dvoroch. 

2) Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od 

kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov. 

3) Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše 

z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo 

(zeminou, farbami, potravinami). 

 

 

 

 



§ 10 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 

 

1) K biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom patrí biologicky rozložiteľný odpad zo 

záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný  

odpad z domácností a jedlé oleje a tuky. 

2) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (okrem kuchynského a reštauračného odpadu 

od prevádzkovateľov kuchýň) predstavujú zložku komunálnych odpadov, pre ktorú je obec 

povinná zaviesť triedený zber komunálnych odpadov. 

 

§ 10a 

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov     

(zelený odpad) 

 

1) Medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania 

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

piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. 

2) Odpad zo zelene sa odoberá celoročne na zberných dvoroch.  

3) Zvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 

(zelený odpad) sa vykonáva len na základe pravidiel mesta, a to prostredníctvom príslušného 

odboru mesta, ktorý občanov včas informuje o podmienkach a intervaloch odvozu 

prostredníctvom tlače alebo iných všeobecne dostupných prostriedkov masovej komunikácie. 

 

§ 10b 

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácností 

 

1) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácností patria: šupy 

z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky 

jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, 

ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité 

papierové vreckovky a servítky a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, 

nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale 

i živočíšneho pôvodu. 



2) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácností je možné 

odovzdávať na zberných dvoroch.  

3) Zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu z domácností sa 

vykonáva len na základe pravidiel mesta, a to prostredníctvom príslušného odboru mesta, 

ktorý občanov včas informuje o podmienkach a intervaloch odvozu prostredníctvom tlače 

alebo iných všeobecne dostupných prostriedkov masovej komunikácie. 

 

§ 10c 

Jedlé (kuchynské) oleje a tuky 

 

1) Zaraďujú sa k vedľajším živočíšnym produktom (ako súčasť kuchynského odpadu) 

a subjekt, ktorý ich chce z domácností zbierať, musí:  

a) spĺňať podmienky zákona o odpadoch, 

b) musí mať na túto činnosť oprávnenie, 

c) musí byť na základe prideleného úradného čísla uvedený v zozname, ktorý vedie Štátna 

veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na svojej webovej stránke: 

http://www.svssr.sk/zvp/. 

2) Jedlé (kuchynské) oleje a tuky je možné odovzdávať na miestach určených mestom. 

 

§ 10d 

Biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady od prevádzkovateľa kuchyne 

 

1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je 

zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber 

komunálnych odpadov v meste. 

2) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na 

zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho 

poplatku). 

3) Ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 

a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín. 

4) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby 

odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné 

živočíchy a ani verejnosť. 

5) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 



6) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty 

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

7) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale 

prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať s ním na tento účel uzatvorenú zmluvu a zároveň 

musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, 

aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. 

z.) a aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou 

Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. 

8) Pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade 

s hierarchiou odpadového hospodárstva. 

9) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským 

a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na 

zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, v chovných staniciach atď.  

10) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do 

oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa potreby 

dezinfikovateľné. 

11) Vychádzajúc z charakteru odpadu frekvencia zberu by mala byť minimálne jedenkrát 

týždenne (závisí od teploty prostredia). 

 

§ 11 

Drobný stavebný odpad 

 

1) K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, 

obkladačiek, dlaždíc keramiky. 

2) DSO sa odoberá celoročne na zberných dvoroch. 

3) Stavebný odpad, ktorý nie je DSO (napr. strešná krytina), je povinný jeho pôvodca alebo 

držiteľ zneškodniť uložením na skládke dokladovateľným spôsobom. 

4) Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať spôsobom, ktorý je bezpečný a 

neznečisťuje zložky životného prostredia (voda, pôda, zeleň, ovzdušie), mimo verejných 

priestranstiev alebo na verejnom priestranstve so súhlasom mesta. 

 

 

 



§ 12  

Objemný odpad 

 

1) Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do 

bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, 

nádoby, plechové rúry, opotrebované pneumatiky (ak sú súčasťou KO). 

2) Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. 

Pre tento účel mesto zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných 

kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu určených mestom. 

3) Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere 

objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného 

systému mesta (na úradnej tabuli a ďalších informačných tabuliach, v mestskom rozhlase,      

v miestnej tlači, na internete). V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú 

veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené, druhy odpadu, pre ktorý sú určené a miesta 

uloženia. 

4) Počas celého roka je objemný odpad od fyzických osôb možné ukladať na zberné dvory za 

stanovených podmienok 

5) Na odvoz objemného odpadu si môže občan individuálne objednať u zmluvného partnera 

mesta za odplatu veľkokapacitný kontajner. 

 

§ 13  

Odpady s obsahom škodlivín 

1) Patria sem:  

a) použité batérie a akumulátory, 

b) odpadové motorové a mazacie oleje, 

c) farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady (rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, 

kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a 

drevín, umelé hnojivá, pracie a čistiace prostriedky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, 

handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami). 

2) Odpady s obsahom škodlivín je možné odovzdávať na miestach určených mestom. 

3) Použité batérie a akumulátory sa môžu odovzdávať iba na miestach určených mestom 

alebo v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje mesto alebo osoba, ktorá má s mestom 

uzavretú zmluvu, v prípade prenosných použitých batérií a akumulátorov aj distribútorovi 



batérií a akumulátorov. Iným subjektom, ako napr. pouličným zberačom a pod., sa 

odovzdávať nesmú. 

 

§ 14  

Textil  

  

1) Textil sa ukladá do zberných nádob na textil, ktoré sú vyprázdňované podľa potreby.  

2) Vhodné na zber sú:  

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

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

c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šále),  

d) prípadne iné druhy textilu, ak tak mesto ustanoví.  

  

§ 15 

Viacvrstvové kombinované materiály  

  

1) Viacvrstvové kombinované materiály sa odoberajú na zberných dvoroch. 

2) Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných 

štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov. 

3) Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do 

pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku.  

 

§ 16 

Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel 

 

1) Patria sem: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, 

videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, 

elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia. 

2) Nepatria sem: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové 

variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné 

zariadenia fixne zabudované, vírivky. 

3) Elektroodpad z domácností nepatrí do zmesového komunálneho odpadu, je možné ho 

odovzdať na miestach určených mestom. Raz ročne v meste prebieha aj mobilný zber 

elektroodpadu. 



4) Elektroodpad je zakázané odovzdať iným subjektom, ako ustanovuje toto nariadenie, napr. 

pouličným výkupcom. 

5) Žiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto patria do 

kategórie nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade vyššie uvedeného 

elektroodpadu z domácností. 

6) Patria sem: 

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

b) kompaktná žiarivka – žiarivka s menšími (kompaktnejšími) rozmermi ako klasická 

žiarivková trubica. Najbežnejším typom sú kompaktné žiarivky určené pre priamu náhradu 

klasických osvetľovacích žiaroviek, preto sa nazývajú aj úsporné žiarovky. Majú spravidla 

podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky, 

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

stropov budov za účelom poskytnutia funkčného, dekoratívneho, akcentného 

a bezpečnostného osvetlenia a tiež svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane 

svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné 

zdroje. 

7) Nepatria sem: voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, 

zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev (svetelné 

reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo), 

komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stĺpy, predradné 

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

obyčajné žiarovky. 

 

§ 17 

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami 

 

1) Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd 

odvádzaných v rámci mestskej kanalizácie. 

2) Je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. 

3) Verejné lekárne sú povinné zhromažďovať humánne a veterinárne lieky nespotrebované 

fyzickými osobami a odovzdávať ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv. 

 

 

 



§ 18 

Odpad zo záhradkárskych, chatových a vinohradníckych osád 

 

1) Za zneškodňovanie KO zo záhradkárskych osád zodpovedá príslušná záhradkárska 

organizácia, ktorá zabezpečí zodpovedajúci počet zberných nádob na odpad pre svoju 

lokalitu. 

2) Odpad zo zelene sú povinní záhradkári, chatári a vinohradníci kompostovať. 

 

§ 19 

Zberné dvory 

 

1) Na zberných dvoroch môžu obyvatelia odovzdať: objemný odpad (postele, matrace, 

koberce, stoly, stoličky, sedačky), opotrebované pneumatiky, zmiešané odpady zo stavieb, 

demolácií (okrem odpadu obsahujúceho azbest), žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, 

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, batérie a akumulátory, zmesi 

betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, papier a kartón, plasty, sklo, drevo, kovy, 

batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, práčky, 

počítače, variče a pod.), biologicky rozložiteľný odpad, listy, konáre, zmesový komunálny 

odpad, kuchynský a reštauračný odpad, jedlé oleje a na zbernom dvore v areáli NKS aj 

odpadové motorové a prevodové oleje a obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. 

2) Ukladanie odpadu na zberných dvoroch je upravené ich prevádzkovými poriadkami. 

3) Zo zberných dvorov sú jednotlivé komodity odpadov odvážané špecializovanými firmami 

oprávnenými na nakladanie s jednotlivými odpadmi na zhodnotenie. 

 

§ 20 

Miesta zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 

 

1) KO a DSO vzniknutý na území mesta sa zneškodňuje skládkovaním na riadených 

skládkach (DSO možno zneškodňovať po dobu určitú /v súlade s rozhodnutím Okresného 

úradu v Nitre/ aj ukladaním na skládke v rekultivácii v meste Nitra – Katruša). 

2) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad mesto zhodnocuje v mestskej kompostárni. 

3) Zhromažďovanie/zhodnocovanie separovaných zložiek KO a DSO sa uskutočňuje na 

zberných dvoroch a v Regionálnom dotrieďovacom centre na Nábreží mládeže 87 v Nitre. 



4) O umiestnení, resp. rozšírení siete zberových miest alebo zberných dvorov, bude mesto 

občanov včas informovať 

5) Odvážať a ukladať odpad na iné miesta, než sú určené na tieto účely, je zakázané. 

 

IV. ČASŤ 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 21 

Spoločné ustanovenia 

 

1) Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, 

ktoré vznikli na území mesta, sú upravené vo VZN mesta Nitry č. 13/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

2) Sadzba poplatku je určená za osobu a kalendárny rok, jej výšku schvaľuje MZ. V prípade, 

že nebude sadzba schválená do konca kalendárneho roka, ostáva v platnosti sadzba z roku 

predchádzajúceho. 

3) Dodržiavanie tohto VZN kontrolujú: 

a) Mestská polícia, 

b) poverení pracovníci MsÚ. 

 

§ 22 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Týmto VZN sa ruší VZN mesta Nitry č. 6/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi v znení Dodatku č. 1,2,3,4 a 5. 

2) Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní VZN č. 1/2014 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi dňa 13. 2. 2014 uznesením           

č. .................... a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

Mestského úradu v Nitre, t. j. ....................... . 

 

 

 

               Jozef Dvonč                                                                              Igor Kršiak 

         primátor mesta Nitry                                                               prednosta MsÚ v Nitre 



Dôvodová správa 

 

Na základe upozornenia prokurátora, ktorý Mestu Nitra navrhol vydať všeobecne 

záväzné nariadenie a upraviť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky 

rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne 

a elektroodpadov z domácností a ustanoviť v ňom najmä podrobnosti o spôsobe zberu 

a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov 

jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými 

odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie odpadov 

a dôvody nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

podľa 39 ods. 18, a to do 31. marca 2014, Vám predkladáme vypracovaný návrh 

k prerokovaniu a schváleniu. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2014 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  bude prerokovaný Komisiou pre 

dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok dňa 12. februára 

2014, jej stanovisko bude predložené Mestskému zastupiteľstvu. 

 Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 28. 1. 2014 prerokovala návrh VZN č. 1/2014 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a uznesením               

č. 78/2014-MR odporučila uzniesť sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry 

č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa 

predloženého návrhu. 


