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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3/2021 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatku č. 1 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na základe ustanovenia § 6 ods.1, § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa 

uznieslo na všeobecne záväznom nariadení mesta  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi: 

 

I.ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

§ 1 

Predmet úpravy a cieľ odpadového hospodárstva 

 

1) Mesto Nitra všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným 

stavebnými odpadmi ďalej len KO a DSO upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva 

podrobnosti o: 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom  na území mesta,  

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne  

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov na území mesta, najmä zberu: 

 elektroodpadov z domácností, 

 odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

 použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 

 veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 

zdravotníckych pomôcok, 

 jedlých olejov a tukov, 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na 

území mesta, 

g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 

h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 

i) prevádzkovaní zberných dvorov na území mesta, 
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j) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu. 

2) Cieľom odpadového hospodárstva Mesta Nitra je zabezpečiť správne nakladanie s odpadmi v 

záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia 

občanov. 

 

§ 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 

Na účely tohto VZN sa rozumie: 

1) Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je   v 

súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

2) Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto 

vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo 

zloženia týchto odpadov. 

3) Komunálny odpad (ďalej aj ako „KO“ alebo „ZKO“) je: 

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, 

plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických 

zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,  

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím 

charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. 

4) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad z domácností (ďalej aj ako „BRKO“) je biologicky 

rozložiteľný odpad rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktorého pôvodcami sú domácnosti (FO) 

žijúce v rodinných alebo bytových domoch. Sú to napr. šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a 

čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, potraviny po 

záručnej dobe alebo inak znehodnotené, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky 

pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu. 

5) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 

samostatný druh  odpadu.  Zložka  komunálneho  odpadu  sa  považuje  za  vytriedenú,  ak  

neobsahuje  iné  zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako 

samostatné druhy odpadov.  

6) Oddelene zbierané zložky KO patriace do vyhradeného prúdu odpadu sú odpady z výrobku 

patriaceho do skupiny výrobkov - elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly - papier, sklo, 

plasty, kovy a neobaly, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Výrobcom 

vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca 

obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového výrobku. 
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7) Drobný stavebný odpad (ďalej aj ako „DSO“) v zmysle § 80 ods. 5 zákona  je odpad z bežných 

udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

8) Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich 

sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku 

odpadu z vyhradeného  výrobku  (vyhradený prúd odpadu)  a  posilnenie  opätovného  použitia, 

recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu.  

9) Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) 

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je autorizovaný právnický subjekt založený výrobcami, 

ktorý zabezpečuje pre výrobcov plnenie vyhradených povinností prevádzkovaním a financovaním 

nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov z obcí. Vyhradené prúdy odpadov sú jednotlivé zložky 

triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach. 

10) Poplatník je fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ definovaná v zákone 

č. 582/2004 Z.z. o miestnych  daniach  a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov v spojení splatným a účinným všeobecne záväzným nariadením 

mesta Nitra o miestnom poplatku za drobné stavebné a komunálne odpady.  

11) Množstvový  zber je zber zmesových KO a DSO,  pri  ktorom  ich  pôvodca  platí  miestny  

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo 

výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za 

daný čas. 

12) Stojisko zberných nádob je priestor, spravidla spevnená plocha pre trvalé umiestnenie zberných 

nádob na  vlastnom  pozemku (oddelený od verejného priestranstva ak to dispozičné možnosti 

dovoľujú) tak, aby boli zberné nádoby prístupné osobám užívajúcim nehnuteľnosť, pre ktorú sú 

zberné nádoby určené a prístupné organizácii zabezpečujúcej zber odpadu. 

13) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

zriadené obcou alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou. Na zbernom dvore môžu fyzické 

osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore 

umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu 

ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce. 

14) Bytový dom (komplexná bytová výstavba, ďalej aj ako „KBV") je budova určená na bývanie 

pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie. 

15) Rodinný dom (individuálna bytová výstavba, ďalej aj ako „IBV“) je budova určená predovšetkým 

na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve 

nadzemné podlažia a podkrovie. 

16) Časť obce/mesta je na účely povinnosti zavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu z domácností: 
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a) domácnosť v IBV, ktorej zástupca sa svojim podpisom pri prevzatí záhradného kompostéra od 

Mesta Nitra (viď príloha – Preberací protokol) zaväzuje, že všetok svoj vzniknutý biologicky 

rozložiteľný komunálny odpad z domácnosti skompostuje vo vlastnom kompostovacom zásobníku, 

b) vchod bytového domu v KBV, ktorého obyvatelia svoj vzniknutý biologicky rozložiteľný komunálny 

odpad z domácnosti  kompostujú v tzv. mestskom kompostéri, ktorý je priradený k príslušnému 

vchodu bytového domu. Mestský kompostér musí byť registrovaný na Mestskom úrade v Nitre. 

 

II.ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

§ 3 

Povinnosti pôvodcu KO a DSO  

 

1) V meste Nitra je zavedený a vykonávaný triedený zber KO pre: 

 papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky, 

 BRKO z domácností okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická 

osoba, ktoré prevádzkujú zariadenie spoločného stravovania, 

 jedlé oleje a tuky z domácnosti, 

 BRKO zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

 iné zložky skupiny 20 vyhlášky 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, a ktoré 

sú povolené v jednotlivých súhlasoch na prevádzkovanie zberných dvorov 

2) Za nakladanie s KO (zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, zmesový odpad z 

iných zdrojov a DSO),  ktoré vznikli na území mesta zodpovedá mesto (a to aj v tom prípade, ak 

nakladanie s určitou zložkou KO financuje iný subjekt ako mesto), ak zákon o odpadoch neustanovuje 

inak. 

3) Triedený zber oddelene zbieranej zložky KO patriacej do vyhradeného prúdu odpadu financujú od 

1. júla 2016 výrobcovia vyhradených výrobkov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov 

(OZV). 

4) Náklady na zbernú nádobu na ZKO znáša pôvodný pôvodca odpadu, tieto náklady sú zahrnuté do 

miestneho poplatku za KO a DSO. 

5) Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať s KO a DSO alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto 

všeobecne záväzným nariadením. 

6) Pôvodca odpadu je povinný: 

a) zabezpečiť zberné nádoby proti odcudzeniu, 

b) dbať na to, aby KO bol na odvoz riadne pripravený (vzdialenosť od okraja vozovky k miestu 

pristavenia nádob je max. 5 m), a aby boli umožnené všetky činnosti spojené s riadnym odvozom 

odpadu (napr. odstránenie prekážok znemožňujúcich odvoz nádoby), 
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c) jednotlivé zložky odpadu s obsahom nebezpečných látok nemiešať s KO.  S nebezpečným odpadom 

nakladať podľa  § 10 tohto VZN. Zber KO a jeho zložiek sa vykonáva podľa § 4 tohto VZN, 

7) vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu KO, s výnimkou BRKO a 

reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú 

zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich 

spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a 

elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov. Ak ide o zber odpadov z 

obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území mesta môže len ten, kto má 

okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 zákona o odpadoch s 

organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou mesto uzavrelo zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona o 

odpadoch.   

8) Nezákonne umiestnený odpad na území mesta môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba 

nahlásiť Okresnému úradu Nitra alebo príslušnému odboru mesta. 

 

III. ČASŤ 

NAKLADANIE SO ZKO, DSO, SPÔSOB ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU A ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ 

S OBSAHOM ŠKODLIVÍN 

 

§ 4 

Zber zmesového komunálneho odpadu 

 

1) Zmesový komunálny odpad (ďalej tiež „ZKO“) je nevytriedený KO alebo KO po vytriedení zložiek 

KO.  

2) Systém zberu odpadu do zberových nádob zodpovedajúci normám DIN 30700, 30740  a STN EN 

13071-2 v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný mestský systém v celom 

katastrálnom území mesta Nitra (ide predovšetkým o smetné nádoby o objeme 120 l,  240 l, 660 l,  

1 100 l a polo-podzemné kontajnery s kapacitou 3 000 l a 5 000 l). 

3) Zberné nádoby na ZKO musia byť prednostne umiestnené na pozemku vo vlastníctve poplatníka.  

V prípade, ak to nie je možné, je poplatník povinný navrhnúť si iné stojisko zberných nádob, a doriešiť 

si právny vzťah k pozemku, na ktorom sa zberné nádoby budú nachádzať. Navrhované stojisko musí 

byť schválené príslušným útvarom mesta a organizáciou zabezpečujúcou zvoz odpadu. Za 

umiestnenie nádob na pozemkoch v súkromnom vlastníctve poplatníkov zodpovedajú poplatníci, 

ktorí zberné nádoby užívajú. 

4) 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. 

5) Zákaz podľa ods. 4 sa nevzťahuje na: 
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a) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera a plastov 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. 

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

na jednotlivé zložky. 

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

8) Na uloženie ZKO v IBV sa nariaďuje používať len nádoby, ktoré boli k  nehnuteľnosti poplatníka 

pridelené. V KBV (bytové domy) má poplatník používať prioritne kontajnerové stojisko, ktoré sa 

nachádza v okruhu 150 m od miesta bydliska poplatníka. V prípade preplnenia smetných nádob 

v mieste bydliska poplatníka, môže poplatník v KBV využiť najbližšie kontajnerové stojisko.  

9) Zakazuje sa vyhadzovať ZKO do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu.   

10) Odpad po konzumácii jedla a nápojov skonzumovaných na verejnom priestranstve v 

preukázateľne primeranom množstve môže občan umiestniť do ktorejkoľvek nádoby na KO.  

11) Je zakázané, aby obyvatelia v IBV (rodinné domy), ukladali svoj KO do kontajnerov v KBV. 

12) Je zakázané, aby právnická osoba alebo FO - podnikateľ ukladali svoj odpad z podnikateľskej 

činnosti do kontajnerov v KBV.  

13) Interval vývozu zberných nádob zmesového komunálneho odpadu (ZKO) sa určuje v závislosti od 

počtu platiteľov poplatku nasledovne: 

a) pre IBV (rodinné domy) sú určené 120 litrové nádoby. Interval vývozu sa určuje nasledovne: 

 IBV s 1 – 2 poplatníkmi: 1x 120l nádoba, interval vývozu jedenkrát za 14 dní  

 IBV s 3 – 4 poplatníkmi: 1x 120l nádoba, interval vývozu jedenkrát za 7 dní  

 IBV s 5 – 6 poplatníkmi: 1x 120l nádoba, interval vývozu jedenkrát za 7 dní + 1x120l nádoba 

interval vývozu jedenkrát za 14 dní, 

 IBV s 7 – 8 poplatníkmi: 2x 120l nádoba,  interval vývozu jedenkrát za 7 dní  

b) Pri KBV sa druh nádob stanoví tak, aby bol zachovaný objem pre uloženie KO v nádobe na 

jedného poplatníka bytovej jednotky 28 litrov na poplatníka/týždeň. Interval vývozu sa v prípade 

KBV stanovuje na najmenej  1 krát za 14 dní.  

14) V odôvodnených prípadoch (najmä hygienických) je možné upraviť interval vývozu pre IBV s 1 – 2 

poplatníkmi na jedenkrát za 7 dní, k žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie od lekára. 

15) Zberná nádoba musí byť označená nálepkou podľa veľkosti nádoby a intervalu vývozu. 

16) V prípade požiadaviek poplatníka na iný interval vývozu resp. na iný objem nádoby než stanovuje 

VZN, bude požiadavka poplatníka považovaná za službu naviac, ktorá bude spoplatnená podľa 

sadzobníka subjektu povereného mestom. 
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17) Ak poplatníkovi vznikne ZKO nad rámec objemu pridelenej nádoby, môže si zakúpiť vrecia 

(označené logom subjektu povereného mestom). V cene vriec je zahrnutý odvoz a likvidácia odpadu. 

Vrece vykladá podľa harmonogramu vývozu zberných nádob v danej oblasti.  

18) Do zberných nádob určených na zber ZKO sa nemôžu ukladať odpady určené na triedený zber, 

s ktorými sa nakladá oddelene. 

19) Do zberných nádob určených na zber ZKO sa nesmie umiestňovať predovšetkým zemina, drobný 

stavebný odpad (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 

oprávnené osoby za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov na miesto 

zneškodnenia odpadu. 

20) Zakazuje sa vyberať zo zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov odpad v nich uložený. 

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

22) Ukladať alebo sypať odpad mimo nádob je zakázané. 

23) Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov je na území mesta zavedený množstvový 

systém zberu ZKO. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná pred začatím činnosti 

požiadať mesto o zabezpečenie odvozu ZKO. V tomto type zberu odpadu je možný výber veľkosti 

zbernej nádoby (120 l, 240 l alebo 1 100 l) podľa potreby. Interval vývozu nádob vo vlastníctve 

fyzických osôb – podnikateľov alebo  právnických osôb (s výnimkou subjektov spravujúcich byty) a pri 

objektoch občianskej vybavenosti je stanovený na minimálne jedenkrát za 14 dní. 

 

§ 5 

Odvoz zmesového komunálneho odpadu 

 

1) ZKO je riadne pripravený k odvozu, ak: 

a) je riadnym spôsobom uložený v uzavretých zberných nádobách, 

b) je umožnený prístup k zberným nádobám, 

c) zberné nádoby (zberné vrecia s odpadom), sú umiestnené v súlade s § 6 a §3 ods. 6 písmeno c) 

tohto VZN, 

d) nie je obsah nádoby zamrznutý, 

e) zberná nádoba nie je preťažená. 

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

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

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

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

alebo správca je povinný odviesť odpad na svoje náklady na skládku odpadu (zberný dvor) 
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dokladovateľným spôsobom. Zmluvný partner mesta upovedomí o neodstránenom nedostatku 

mesto. 

4) Ak sa pri vývoze ZKO zistí, že v zbernej nádobe umiestnené sú odpady, ktoré do nej nepatria (§ 4 

ods. 13), nebude táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení zmluvným partnerom mesta je vlastník, 

užívateľ alebo správca povinný nevhodný obsah zbernej nádoby odstrániť na svoje náklady do  3 dní. 

5) Zmluvný partner je povinný: 

a) po vyprázdnení zberných nádob zanechať čisté stojisko, 

b) vykonať dôkladnú dezinfekciu zberných nádob aspoň jedenkrát za rok, 

c) poškodené nádoby opraviť, znehodnotené alebo zdeformované nádoby vymeniť pri najbližšom 

odvoze, ak sú vlastníctvom mesta alebo zmluvného subjektu, 

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

 

 

§ 6 

Umiestnenie zberných nádob 

 

1) Vlastník, užívateľ, správca nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto (ďalej „stojisko“) pre 

pridelené zberné nádoby pri IBV, 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, 

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

prípustnej hranice hlučnosti, 

c) bolo s nádobami nakladané šetrne. 

3) Stojiská zberných nádob pri KBV 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.  

5) Ak zberná nádoba zhorí, je odcudzená, alebo poškodená nevhodným zaobchádzaním zo strany 

užívateľa tak zodpovednosť za vzniknuté škody nesie FO alebo PO, ktorej bola zberná nádoba 

pridelená. 
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§ 7 

Zber ZKO z malých odpadových nádob vrátane vývozu psích exkrementov 

 

1) ZKO vznikajúci pri pobyte osôb na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach    

mesta je zbieraný malými odpadovými nádobami (MON).  

2) Každý na území mesta je povinný ukladať tento odpad iba do nádob na to určených. 

3) Do MON je zakázané ukladať iný odpad ako ZKO, ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných 

priestranstvách a verejne prístupných miestach, t. j. ZKO a iný odpad z domácností, odpady z 

podnikateľskej činnosti, odpady z trhovísk a pod.  

4) Je zakázané MON úmyselne poškodzovať, kopať do nich, alebo ich premiestňovať.  

5) Zber psích exkrementov sa  vykonáva  1  krát  za  7  dní  zo zberných  nádob  označených 

piktogramom, z ktorého je zrejmý účel použitia nádoby 

 

 

§ 8 

Nakladanie s DSO 

 

1) K DSO patria napr. zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, polystyrén na izoláciu 

budov a pod. 

2) Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu, pričom tento odpad je možné za úhradu 

odovzdať na zbernom dvore v areáli spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s. r. o., Nábrežie 

mládeže 87. 

3) 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. 

 

§ 9 

Spôsob zberu objemného odpadu 

 

1) Objemný odpad predstavujú ZKO, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne používanej 

nádoby na ZKO. Je to hlavne nábytok, staré okná, dvere, nádoby, koberce, matrace a pod. 

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

a jesenné upratovanie). Pre tento účel mesto zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie 

veľkokapacitných kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu určených mestom.  

3) Do takýchto kontajnerov je zakázané ukladať DSO, elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, 

žiarivky, železný šrot, pneumatiky, oleje, farby a biologicky rozložiteľný odpad.  
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3) Mesto zabezpečí informovanosť občanov o zbere objemného odpadu v dostatočnom časovom 

predstihu 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. 

§ 10 

Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok 

 

1) Tento druh odpadu je celoročne odoberaný na zberných dvoroch. Medzi nebezpečné odpady 

z domácností patria najmä: mazacie oleje, rozpúšťadlá, farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, 

fotochemické látky, pesticídy, prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, atď., 

O možnosti odovzdania a miesta odberu konkrétneho druhu odpadu je potrebné sa vopred 

informovať u prevádzkovateľa zberného dvora.   

2)  Mesto vykonáva 2 x ročne zber odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok v rámci 

kalendárového zberu objemného odpadu (jarné/jesenné upratovanie). Tento odpad sa zbiera 

separátne. Nie je možné ho dať do veľkokapacitného kontajnera na objemný odpad. Údaje o zbere sú 

pravidelne zverejňované na webovej stránke mesta Nitra a na stránke zberovej spoločnosti, ktorú 

mesto poverilo nakladaním s odpadom. 

 

§10a 

Dočasné uskladnenie odpadu z údržby verejnej zelene 

V zmysle § 14, odst. 1, písm. i) zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch určuje Mesto Nitra na dočasné 

skladovanie odpadu z údržby verejnej zelene, ktoré vykonáva Mesto Nitra nasledovné pozemky:  

- Areál mestskej kompostárne (parc.č. 2371/3, a 2371/27, k.ú. Dolné Krškany)  

- Areál Zberného dvora Katruša (parc.č.: 1176/1, 1175/8, 1175, /9, 1175/1, k.ú. Horné Krškany) 
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IV. ČASŤ 

TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU 

§ 11 

Elektroodpad z domácností 

 

1) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, 

priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný 

tomu, ktorý pochádza z domácností 

2) Elektroodpad z domácností nepatrí do ZKO, je možné ho odovzdávať počas celého roka na 

zberných dvoroch v meste.  

3) Elektroodpad z domácností je tiež možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu 

elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení (pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom 

základe kus za kus)  alebo v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných 

zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej 

predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2. 

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

pouličným výkupcom bez oprávnenia na zber elektroodpadu ako aj zmluvy s mestom. 

 

 

§ 12 

Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

 

1) Na zber triedených zložiek ZKO sa určujú farebne alebo slovne označené zberné nádoby, ktoré sú 

vo vlastníctve mesta alebo zmluvného subjektu a rovnako označené veľkokapacitné kontajnery na 

zberných dvoroch.  

2) Nádoby na triedené zložky komunálneho odpadu (TZ) sa umiestňujú predovšetkým na stanovištia 

spolu s nádobami na ZKO. Do takýchto nádob môžu ukladať odpad tí občania, ktorým bola na 

stanovišti pridelená nádoba na ZKO a občania s pridelenou nádobou z najbližšieho stojiska ZKO bez 

nádoby na TZ.  

3) Počet a druh nádob na triedené zložky ZKO stanovuje OZV na základe platných štandardov zberu 

uvedených v osobitnom predpise  

4 Papier sa v KBV zbiera do modrých kontajnerov s objemom 1 100 l a polopodzemných kontajnerov 

s objemom od 3 000 l do 5 000 l, v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) sa odpady z papiera triedia do 

modrých vriec, ktoré si obyvatelia môžu bezplatne vyžiadať od Nitrianskych komunálnych služieb 

alebo v Klientskom centre na Mestskom úrade. Papier je možné ukladať aj do vlastných modrých 

alebo priehľadných vriec, prípadne môže byť papier uložený v krabici, ale len v prípade 

bezdažďového počasia. Interval odvozu odpadov z papiera je minimálne jedenkrát za mesiac. 
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5) V KBV sú na zber odpadov z plastu rozmiestnené žlté kontajnery s objemom 1 100 l 

a polopodzemné kontajnery s objemom od 3 000 l do 5 000 l. Pre obyvateľov IBV sú pre zber tohto 

odpadu pridelené 120l žlté nádoby. Interval odvozu odpadov z plastu je minimálne jeden krát za 

mesiac. 

6) Odpady z kovu, vrátane kovových obalov môžu obyvatelia ukladať do žltých kontajnerov určených 

na zber triedených zložiek KO. Obaly pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich 

nezostali zvyšky jedál. 

7) Odpady zo skla sa zbierajú do zelených kontajnerov – zvonov a polopodzemných kontajnerov 

s objemom do 3 000 l. Interval odvozu odpadov zo skla je minimálne jedenkrát za mesiac. Počas 

celého roka môžu obyvatelia mesta odovzdávať odpad zo skla na  zberných dvoroch. 

8) Viacvrstvové kombinované materiály (nápojové kartóny tzv. tetrapaky) sa zbierajú spoločne s 

plastami a kovmi do žltých kontajnerov. 

9) Všetky vyššie uvedené triedené zložky komunálneho odpadu môžu občania Mesta Nitra bezplatne 

odovzdať aj na zberných dvoroch na území Mesta Nitra.  

 

 

 

§ 13 

Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory 

 

1) Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov 

odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú 

spolu s týmto odpadom. 

2) Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na ZKO alebo nádob 

určených na TZ odpadu. 

3) Počas celého roka sa môžu použité prenosné batérie a akumulátory bezplatne odovzdávať na 

zberných dvoroch v meste.  

4) Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať prostredníctvom spätného 

zberu distribútorov podľa ust. § 3 ods. 7 tohto nariadenia 

§ 14 

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky 

 

1) Nespotrebované lieky nepatria do ZKO a ani do vôd odvádzaných v rámci mestskej kanalizácie. 

2) Fyzické osoby sú povinné odpadové (nespotrebované) lieky odovzdať vo verejných lekárňach bez 

papierových alebo v prípade tabletiek bez sklenených obalov. 
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§ 15 
Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

 

1) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, 

ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady. 

2) Biologicky rozložiteľný KO sa delí na: 

a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, tzv. „zelený odpad“, 

(ďalej len „BRO“) –t. j. tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá 

burina, piliny, drevná štiepka, a pod. Ide odpad, ktorý je vhodný aj na domáce, či iné kompostovanie, 

 

b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, z domácností a reštauračný, (ďalej aj „kuchynský BRO“) 

ktorého pôvodcom je FO, FO- podnikateľ a PO, ktorá prevádzkuje zariadenia spoločného stravovania 

– t. j. šupy z čistenia zeleniny a ovocia, vaječné škrupiny, starý  chlieb,  kávové  a čajové  zvyšky,  

nespracované  zostatky  surovín,  neskonzumované zostatky  pokrmov  a potravín  rastlinného ale i 

živočíšneho  pôvodu,  ktoré vznikli  pri prevádzkovaní zariadení  spoločného  stravovania,  vrátane  

školských  kuchýň,  stravovacích  zariadení,  domovov sociálnych služieb, stravovacích zdravotníckych 

zariadení i z kuchýň domácností. 

c) jedlé oleje a tuky z domácností. 

3) Je zakázané ukladať BRO do zberných nádob na KO, na iné miesta než je určené alebo ho spaľovať. 

 

§ 16 

Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov      

 

1) Na území mesta je zavedený zber BRO, a to prostredníctvom: 

a)  120l hnedých nádob (bionádob) alebo vlastných kompostovacích zásobníkov vo všetkých 

rodinných domoch, 

b) zber BRO z verejnej zelene prostredníctvom zmluvných správcov zelene mesta Nitra, 

c) mestských kompostérov v KBV,  

d) zberných dvorov a kompostárne mesta Nitra, 

e) veľkoobjemných kontanerov umiestnených na cintorínoch. 

2) Vývoz zo 120l BIO nádob je zabezpečený pre každú IBV 1 x 14 dní. V prípade potreby poplatníka na 

iný interval vývozu resp. objem nádoby než stanovuje toto VZN,  bude požiadavka poplatníka 

považovaná za službu naviac, ktorá bude spoplatnená podľa sadzobníka subjektu povereného 

mestom.  
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§ 17 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom z domácností 

 

1) Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad z domácností (ďalej aj ako „BRKO“) patria najmä: 

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

škrupinky z orecha, papierové vrecká znečistené potravinami, potraviny po záručnej dobe alebo inak 

znehodnotené, nespracované zostatky surovín, zvyšky potravín a pokrmov rastlinného ale 

i živočíšneho pôvodu. 

2)  BRKO môže domácnosť zhodnocovať: 

I.  IBV 

a) kompostovaním vo vlastnom kompostovacom zásobníku  

b) domácnostiam,  ktoré svoj BRKO nekompostujú bude poskytnutá platená služba vývozu BRKO z 

domácností subjektom povereným mestom. 

II. KBV 

a) kompostovaním  v mestskom kompostovacom zásobníku (ďalej aj ako „mestský kompostér“), 

ktorý musí byť kapacitne dostatočný pre všetky domácnosti v rámci KBV, zapojené do systému 

mestského kompostovania 

b) zberom do hnedých nádob s označeným BRKO s intervalom vývozu 1 – 3 krát za týždeň v 

závislosti od ich naplnenia a klimatických podmienok.       

 

3) BRKO z domácností je možné bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch.  

 

4) Je zakázané ukladať BRKO do nádob v plastových taškách, vrecúškach, vreciach, sieťkach a pod. 

Odpad musí byť do nádob uložený bez obalov. Povolené sú len kompostovateľné vrecká.  

 
5) V zmysle § 81 ods. 21 písm. c) Zákona o odpadoch si mesto uplatňuje možnosť výnimky na 

zavedenie a zabezpečenie vykonávania triedeného zberu BRKO v historickom centre mesta, kde 

takýto zber neumožňujú technické a logistické parametre lokality.  

 

 
§18 

Mestské kompostovanie 
 

Mestský kompostér je na účely tohto VZN kompostér, ktorý je umiestnený v KBV a využívajú ho 

minimálne 2 domácnosti.   Je možné ho zriadiť len na pozemku majetkovo-právne vysporiadanom s 

vlastníkom pozemku so súhlasným stanoviskom Mesta Nitra – Odboru životného prostredia.  

Mesto Nitra stanovuje pre mestské kompostéry nasledovné podmienky: 
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a) mestský kompostér je možné umiestniť len mimo ochranného pásma vodného zdroja, dlhodobo 

zamokrených pozemkov alebo mimo záplavového územia, mimo ihrísk a športovísk, pričom nesmie 

vytvárať prekážku na pozemnej komunikácii, 

b) mestský kompostér musí byť zabezpečený proti prístupu zvierat uzavretím z každej strany, proti 

hlodavcom a iným nežiaducim živočíchom. Zo spodnej časti musí byť zabezpečený pletivom s okom 

rozmerov maximálne  1 x 1 cm alebo iným vhodným spôsobom tak, aby sa nezabránilo prirodzenému 

odtoku prebytočnej vlhkosti do pôdy a prístupu mikroorganizmov a makroorganizmov do 

kompostoviska, 

c) v mestskom kompostéri je povolené spracovávať len odpad zo surových rastlinných zvyškov, 

d) mestský kompostér sa musí nachádzať v dostupnej vzdialenosti všetkým členom komunity, 

e)mestský kompostér musí byť označený oznamom umiestneným na viditeľnom mieste s pokynmi, 

ktoré odpady do kompostéra patria, zoznamom odpadov, ktoré je zakázané do kompostéra ukladať a 

kontaktom na kompost-majstra (osobu zodpovednú za starostlivosť o bioodpad v kompostéri a 

správne kompostovanie), 

f) mestský kompostér je nutné zabezpečiť tak, aby bol prístupný len zaškoleným členom komunity. 

g) mestský kompostér v plnom rozsahu nahrádza zbernú nádobu na bioodpad, ak tento kompostér 

kapacitne postačuje na pokrytie všetkých domácností z daného bytového domu. resp. vybraných 

vchodov bytového domu.  

h) v prípade, že zriaďovateľom mestského kompostéra je Mesto Nitra zabezpečuje Mesto Nitra aj 

starostlivosť o kompostér.  

i) ak kompostér bol zriadený na základe iniciatívy občanov, ktorí financovali kompostér z vlastných 

zdrojov tak v tomto prípade starostlivosť o mestský kompostér nezabezpečuje Mesto Nitra, ale 

samotní občania/skupina či združenie občanov. Títo sú povinní požiadať Mesto Nitra (Odbor ŽP) o 

súhlas s umiestnením mestského kompostéra.   

 

 

 

§ 19 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom  

od prevádzkovateľa kuchyne 

 

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

prevádzkovateľ kuchyne. Takýto odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber KO v meste. 
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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) Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a kontajnery musia spĺňať 

požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene 

potravín. 

4) Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje: 

a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob 

určených mestom na zber komunálneho odpadu, 

b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na 

verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento 

odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní 

odpadových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu,  

c) vypúšťať použité jedlé oleje a tuky do kanalizácie. 

 

 

§ 20 

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností 

 

1) Medzi jedlé oleje a tuky patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, 

prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.  

2) Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne 

určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

3) Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s KO a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k zberným 

nádobám na KO a taktiež je zakázané vylievať jedlé oleje do verejnej kanalizácie.  

4)  Počas celého roka je možné jedlé oleje a tuky z domácností bezplatne odovzdávať na zberných 

dvoroch v meste, pričom ich je možné doniesť v pôvodných obaloch, bez obmedzenia množstva.  

 

 

§ 21 

Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

 

1) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou KO a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje mesto, preto 

ich nie je možné odovzdať ani na zbernom dvore. 

2) Odpadové pneumatiky je možné bezplatne odovzdať v rámci siete distribútorov pneumatík 

a pneuservisov. 
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§ 22  

Nakladanie s textilom a šatstvom 

  

1) Textil sa ukladá do špeciálnych zberných nádob na textil a šatstvo, ktoré sú vyprázdňované podľa 

potreby.  

2) Každá nádoba je označená štítkom s kontaktom na organizáciu, ktorej nádoba patrí 

3) Vhodné na zber sú:  

a) čisté a suché šatstvo a textílie (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.  

 4) Do nádob na triedený zber textilu a šatstva je zakázané ukladať iné druhy odpadov.  

5) Náklady na nádoby a zber textilu a šatstva  znáša organizácia, ktorá vykonáva zber.  

 

 

§ 23 

Prevádzkovanie zberných dvorov 

 

1) Mesto Nitra zriaďuje a prevádzkuje zberné dvory (ZD). Aktuálne informácie o ich umiestnení, 

prevádzke, otváracích hodinách, povolených druhoch odpadu ZD v meste Nitra sú k dispozícii na 

webovej stránke mesta Nitry a povereného subjektu. 

2) Na ZD môžu obyvatelia odovzdať: objemný odpad (postele, matrace, koberce, stoly, stoličky, 

sedačky), papier a kartón, viacvrstvové obaly, plasty, sklo, drevo, kovy, batérie a akumulátory, 

vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, práčky, počítače a pod.), biologicky 

rozložiteľný odpad, listy, konáre, kuchynský odpad, jedlé oleje). 

3) Odpadové pneumatiky sa na ZD neprijímajú, odovzdávajú sa len distribútorom pneumatík, alebo v 

pneuservisoch. 

4) Ukladanie odpadu na ZD sa riadi ich prevádzkovými poriadkami. 

6) Zo ZD sú jednotlivé komodity odpadov odvážané špecializovanými firmami oprávnenými na 

nakladanie s jednotlivými odpadmi na zhodnotenie. 

7) Zhromažďovanie/zhodnocovanie triedených zložiek KO a DSO sa uskutočňuje na ZD 

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

8) O umiestnení, resp. rozšírení siete zberových miest alebo ZD, bude mesto občanov včas 

informovať. 

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

10) Odpad z údržby verejnej zelene a čistenia ulíc mesta Nitra v zmysle platnej legislatívy sa dočasne 

ukladá  pred zneškodnením na ZD na území mesta Nitra.  
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V. ČASŤ 

SPÔSOB NAHLASOVANIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU 

 

§ 24 

Nahlasovanie odpadu umiestneného v rozpore so zákonom o odpadoch   

 

1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch, môže 

akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o 

životné prostredie alebo Mestskému úradu, odboru životného prostredia. 

2) Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu je možné ústne na Mestskom úrade v Nitre – Odbor 

životného prostredia v čase úradných hodín alebo písomne na adrese Mestský úrad Nitra, Odbor 

životného prostredia, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.    

 

  

VI. ČASŤ 

 

§ 25 

Kontrola a sankcie 

 

Pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto VZN a ukladaní sankcií mesto Nitra postupuje podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov v planom znení1. 

 

 

VI. ČASŤ 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 25 

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. 11/2014 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších dodatkov. 

2) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN zabezpečujú: 

a) poverení zamestnanci MsÚ, 

b) Mestská polícia. 

                                                 
1 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 372/199Zb. o priestupkoch, zákon č. 79/2015Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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§ 26 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Týmto VZN sa ruší VZN mesta Nitry č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi. 

2) Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi dňa 24.06.2021 uznesením č. 212/2021-MZ a toto VZN 

nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t. j. 19. júla 

2021. 

 3) Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi dňa 26.05.2022 uznesením č. 199/2022-

MZ a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, 

t. j. 22. júna 2022. 

 

 

 

         Marek Hattas      Mgr. Martin Horák  

         primátor mesta Nitry                                                                prednosta MsÚ v Nitre 
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Príloha č. 1 k VZN č.3/2021  

Preberací protokol - záhradné kompostéry 

Meno a priezvisko Adresa Podpis Dátum prevzatia

Svojim podpisom nižšie menovaní občania potvrdzujú, že prebrali od Mesta Nitra  

kompostér čím sa zaväzujú, že budú svoj biologicky rozložiteľný kuchynský odpad  

kompostovať čo je v súlade s § 80 ods.9) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. 

 


