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Návrh na uznesenie: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 
2/2016 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 
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 
2/2016  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 klientského centra vyvesenie vydaného 
Dodatku č. 1 k VZN Mesta Nitry č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na úradnej tabuli mesta 
Nitra   
                                                                                         T: do 10 dní 
- prostredníctvom referátu informačných technológii zverejnenie 
vydaného Dodatku č. 1 k VZN Mesta Nitry č. 2/2016 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na webovom 
sídle mesta Nitra.  
                                                          T: do 30 dní 
                                                          K: ref. organizačný 
                                                                                 

Podpis predkladateľa: 
 

 



Návrh 
 

Dodatku č. 1 k 
 

Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi sa dopĺňa nasledovne: 
 

IV. ČASŤ 
TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU 

 

1. Za doterajší § 15 /Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne/ doplniť nový paragraf: 

§ 15a Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností  

1.) V zmysle § 81 ods. 21 písm. d) Zákona o odpadoch si mesto uplatňuje možnosť výnimky na zavedenie a 
zabezpečenie vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad na celom území mesta z dôvodu, že je to pre mesto ekonomicky neúnosné, nakoľko náklady na 
nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho 
poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. Uvedená 
výnimka sa nevzťahuje na povinnosť zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne.  

 
 

2. Do § 21 Záverečné ustanovenia sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie: 
Na vydaní tohto Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa ........ a tento 

dodatok nadobúda účinnosť dňa .......  

 

 

    Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 2/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zostávajú nezmenené. 

 
 
 
 
 
 
                               Marek Hattas                                           Mgr. Ján Odzgan 

                          primátor mesta Nitra                               prednosta Mestského úradu v Nitre 

 

 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 

 
    Na základe zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. § 81 ods. 21 je obec povinná zaviesť a 

zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad z domácností.  

 

Povinnosť  sa v zmysle § 81, ods. 21 zákona o odpadoch nevzťahuje na obec, ktorá:  

 

 a) zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov 

činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1, 

  

b) preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad, 

  

c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických 

centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce, 

  

d) preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky 

rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 

50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. 

 

 

Mesto Nitra si uplatňuje výnimku písm. d).   

 

Odôvodnenie: Súčasná sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 

0,0685 EUR za osobu a kalendárny deň pričom zákon 582/2004 o  miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovuje hornú sadzbu poplatku na 

0,1095 EUR.  Z toho vyplýva, že Mesto Nitra určilo miestny poplatok, ktorý je vyšší ako 50% zo 

zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. Napriek tomu poplatok nepokrýva 

skutočné náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi a Mesto Nitra dopláca chýbajúce financie 

za obyvateľov mesta Nitra. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností je 

preto ekonomicky neúnosný. O tejto skutočnosti musia byť občania upovedomení prostredníctvom 

Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.  

 


