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VZN nadobúda účinnosť dňa 16.7.2013 

 

 

Mesto Nová Dubnica na základe § 6 a § 11, ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. g) 

citovaného zákona a v súlade s § 39 ods. 4 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) vydáva toto: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013 

O NAKLADANÍ S ODPADMI 

na území Mesta Nová Dubnica 
/ ďalej len nariadenie / 

 

 
Článok 1 

Účel odpadového hospodárstva mesta 

 
1.  Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia, 

ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.  

 

2.   Účelom odpadového hospodárstva (§3 zákona o odpadoch) je zabezpečiť trvalo udržateľné 

nakladanie s odpadmi na území mesta:  

a)  predovšetkým odpadom predchádzať a obmedzovať ich vznik,  

b)  ak nie je možný, alebo účelný postup podľa písm. a), vzniknuté odpady materiálovo zhodnotiť,  

c)  ak nie je možný, alebo účelný postup podľa písm. a) alebo b), odpady energeticky využívať,  

d)  nevyužiteľné odpady zneškodňovať spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim 

životné prostredie nad mieru stanovenú zákonom.  

 

Článok 2 

Účel nariadenia 

 
1.  Účelom tohto nariadenia je v súlade so zákonom o odpadoch upraviť na území mesta:  

a) podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

vznikajúcimi na celom katastrálnom území mesta a pri činnostiach organizovaných na verejných 

priestranstvách, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe 

triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými 

stavebnými odpadmi, ako aj o určení miest na ukladanie, zhromažďovanie a zhodnocovanie 

týchto odpadov, v súlade s programom odpadového hospodárstva (ďalej len POH) Slovenskej 

republiky a mesta,  

b)  práva a povinnosti mesta, právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku a nakladaní s 

komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov.  

 

2.  Ak osobitné všeobecne záväzné predpisy nestanovujú inak, vzťahuje sa toto nariadenie na 

nakladanie so všetkými komunálnymi odpadmi vznikajúcimi a nachádzajúcimi sa na území mesta. 

Nariadenie upravuje aj nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká pri činnosti na 

niektorých osobitných územne vymedzených funkčných plochách, resp. objektoch na území 

mesta, ktoré slúžia tomu istému účelu (napr. chatové a záhradkárske osady, prevádzky obchodu, 

služieb, výroby a pod.) a pri vykonávaní činností a organizovaní podujatí pre verejnosť na 

verejných priestranstvách, aj jednorazového charakteru.  



Článok 3 

Vymedzenie základných pojmov 

 
1.   Podľa zákona o odpadoch:  

a) Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v prílohe 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ 

zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 

povinný sa jej zbaviť (§2 ods. 1 zákona o odpadoch).  

b) 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 (§2 ods. 2 zákona o odpadoch). 

c) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa 

odpad nachádza (§2 ods. 3 zákona o odpadoch).  

d) Komunálne odpady (ďalej KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri 

činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je 

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri 

bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z 

nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, 

chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, 

najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky 

odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom 

mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a 

ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. (§2 ods. 

14 zákona o odpadoch).  

e) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác 

zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na 

ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (§55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) 

zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) 

a to v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch).  

f) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako 

samostatný druh odpadu (§39 ods. 1 zákona o odpadoch).  

g) Nebezpečné odpady (ďalej len NO) sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť 

alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch (§2 ods. 13 

zákona o odpadoch).  
h) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a 

zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania (§2 ods. 5 zákona o 

odpadoch) a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa. 

i) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a 

dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. (§ 2 

ods. 8 zákona o odpadoch). 

j) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky 

komunálnych odpadov (§39 ods. 3 zákona o odpadoch).  

k)  Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad 

po vytriedení zložiek komunálneho odpadu (§39 ods. 4 zákona o odpadoch).  

l) Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený 

podľa zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných 

pôvodcom za daný čas (§ 39 ods. 13 zákona o odpadoch).  

m) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie 

odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve 

alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu 

je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch. (§ 2 ods. 6 zákona o odpadoch). 

n) Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je 

druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností 

zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3 zákona o odpadoch. (§2 ods. 7 zákona o 

odpadoch). 



o) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek 

odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov (§2 ods. 10 zákona 

o odpadoch).  

p) Starým vozidlom je motorové vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové 

motorové vozidlo kategórie L2e, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel 

alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. 

Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní 

na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z 

hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne 

chránenej časti prírody a krajiny (§49 ods. 4 a 5 zákona o odpadoch).  

r) Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré 

vozidlo nachádza (§ 49 ods. 7 zákona o odpadoch).  

s) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo 

elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa, ktoré 

patria do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č.3a zákona o odpadoch a ktoré sú 

určené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre 

jednosmerný prúd (§54a ods. 2 zákona o odpadoch).  

t) Elektroodpad sú elektrozariadenia podľa odseku 2, ktoré sú odpadom (§ 2 ods. 1) vrátane 

komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou 

elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. (§54a ods. 3 zákona o odpadoch). 

u) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb 

a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a 

množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. (§54a ods. 4 zákona 

o odpadoch). 

v) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 

odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov 
(§2 ods. 34 zákona o odpadoch).  

 

2.  Pojmy zavedené týmto nariadením :  

a) Objemné odpady - katalógové číslo (ďalej len k. č.) 20 03 07 sú KO a DSO, ktoré nie je 

možné pre ich veľký rozmer umiestniť v štandardných nádobách, alebo ich množstvo 

presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviesť v rámci stanoveného 

harmonogramu vývozu  

b) Vývozca KO alebo ich častí, DSO, NO (ďalej len vývozca) je fyzická osoba alebo 

právnická osoba, oprávnená na podnikanie, ktorá realizuje zber, vývoz, zneškodnenie alebo 

zhodnocovanie citovaných odpadov, alebo ich časti, na základe uzatvorenej zmluvy na 

vykonávanie takýchto činností s mestom.  

c) Uličné smeti sú KO, ktoré zahŕňajú odpad z čistenia ulíc - k. č. 20 03 03 a zmesový KO - 

k. č. 20 03 01, ktorý vzniká pri pobyte na verejných a otvorených priestranstvách  

d) Zberná nádoba je nádoba určená k uloženiu KO, separovaných zložiek KO, 

veľkoobjemový kontajner (VOK) alebo zberné vrece (ďalej len zberná nádoba).  

e) Okolie zberných nádob je plocha vymedzená vzdialenosťou 2 m všetkými smermi od 

stanovišťa zberných nádob.  

f) Zberný dvor je miesto určené na zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov a 

na účel ich prepravy.  

 

 

Článok 4 

Práva pôvodcu odpadu 

 
1.  Pôvodca odpadu má právo na:  

a)  poskytnutie zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcom systému zberu  

b)  zber a pravidelný odvoz využiteľných zložiek podľa podmienok uvedených v tomto nariadení  



c) zber objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene vytriedených nebezpečných 

odpadov  

d)  zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu  

e)  náhradné plnenie oprávnenou osobou v prípade nedodržania jej povinností  

f)  informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonograme odvozu zložiek komunálneho 

odpadu a DSO, zberných miestach a zozname oprávnených osôb, efektívnosti a úrovni triedenia 

jednotlivých zložiek KO, vrátane informácie o príjmoch z predaja vytriedených zložiek KO a 

spôsobe ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia podľa podmienok tohto nariadenia.  

 

 

Článok 5 

Povinnosti pôvodcu odpadov 

 
1.  Pôvodca KO a DSO je povinný:  

a) zapojiť sa do systému zberu KO a DSO na území mesta a nakladať s nimi podľa tohto 

nariadenia,  

b) triediť a zhromažďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu ukladaním do vyhradených 

nádob, vriec, prípadne miest na to určených, podľa systému triedeného zberu na území mesta a 

podmienok tohto naradenia,  

c) prednostne vylúčiť zo zmesového KO nebezpečný odpad,  

d) vkladať zmesový KO, ako zvyšok po vyseparovaní zložiek KO, do zberných nádob na to 

určených tak, aby sa dali uzavrieť,  

e) do uličných  nádob na odpad, ktorý vzniká pri pobyte na verejných priestranstvách vkladať len 

tento druh odpadu,  

f) zabezpečiť v zástavbe rodinných domov a záhradkárskych osadách skompostovanie odpadu zo 

zelene,  

g) správať sa tak, aby svojím konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu odpadu, 

alebo nespôsobil narušenie systému zberu,  
h) umožniť prístup kontrolným orgánom mesta na stanovište zberných nádob a bezplatne 

poskytnúť mestu pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s 

drobnými stavebnými odpadmi,  

i) zabezpečiť ako držiteľ starého vozidla odovzdanie starého vozidla na spracovanie držiteľovi 

autorizácie na zber a spracovanie starých vozidiel alebo odovzdanie starého vozidla hromadnému 

výrobcovi alebo hromadnému dovozcovi,  

j) udržiavať zbernú nádobu a jej stanovisko v čistote, chrániť zbernú nádobu pred poškodením 

a odcudzením,  

k) odcudzenie alebo poškodenie nádoby hlásiť mestskej polícii.  

 

2. Pôvodca KO a DSO je oprávnený užívať potrebný počet zberných nádob a kontajnerov 

zodpovedajúcich systému zberu a harmonogramu zberu odpadov mesta.  

 

3. V prípade poškodenia nádoby vo vlastníctve mesta vinou pôvodcu resp. držiteľa odpadu, sa 

oprava vykoná na jeho náklady. Ak dôjde k takému poškodeniu nádoby, ktoré nedovoľuje jej 

ďalšie užívanie, je vinník povinný uhradiť alikvotnú časť obstarávacej ceny nádoby. Po uplynutí 

doby životnosti nádoby vo vlastníctve mesta výmenu nádoby uskutoční vývozca na náklady 

mesta. Životnosť všetkých druhov zberných nádob je priemerne 8 rokov.  

 

4. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol 

umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením (tzv. čierne skládky), je povinný to oznámiť bez 

zbytočného odkladu Obvodnému úradu životného prostredia v Trenčíne a mestu Nová Dubnica. 

Ďalší postup upravuje zákon o odpadoch.  

 

5.  Zakazuje sa:  

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so 

zákonom o odpadoch a týmto nariadením,  

b)  nakladať s odpadom inak, ako v súlade s týmto VZN,  



c)  premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť, používať ich na iný účel a poškodzovať 

ich,  

d)  vyberať alebo odnášať zložky odpadu zo zberných nádob,  

e)  umiestňovať objemný odpad ku nádobám na odpad v inom termíne ako v termíne stanovenom 

týmto nariadením,  

f)  uložiť zložky KO, pre ktoré je v meste Nová Dubnica zavedený separovaný zber, do nádob na 

komunálny odpad alebo vedľa nich,  

g)  znečisťovať stanovište zberných nádob a ich okolie,  

h) ukladať do zberných nádob na zmesový KO biologicky rozložiteľný odpad (s výnimkou 

biologicky rozložiteľného odpadu živočíšneho pôvodu) v zástavbe rodinných domov a 

záhradkárskych osadách,  

i)  ukladať do zberných nádob nebezpečný odpad, odpad zo žúmp a septikov a iný odpad, ktorý by 

svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov,  

j) spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v kontajneri, v 

domácnosti, záhrade a iných nehnuteľnostiach.  

 

6. Na každého pôvodcu, ktorý vykonáva činnosť alebo organizuje podujatie pre verejnosť na 

verejných priestranstvách na území mesta, sa primerane vzťahujú ustanovenia Článkov 4 a 5 tohto 

nariadenia. Ďalej tento je povinný zabezpečiť zhodnotenie odpadu, ktorý vznikne jemu a 

zákazníkom (návštevníkom) v súvislosti s jeho činnosťou a ak to nie je preukázateľne možné, tak 

zneškodnenie týchto odpadov.  

 

7. Každý má povinnosť ohlásiť toho, kto na území mesta nakladá s odpadmi v rozpore s týmto 

VZN, Mestskej polícii alebo mestu.  

 

Článok 6 

Práva a povinnosti mesta – držiteľa KO a DSO 

 
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými 

stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Fyzická osoba – 

podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len 

„prevádzkovateľ kuchyne“), zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným 

kuchynským a reštauračným odpadom. (§39 ods. 2 zákona o odpadoch) 

 

2.  Mesto Nová Dubnica: 
a) plní povinnosti ako držiteľ odpadu podľa §19 ods. 1 a 2 zákona o odpadoch,  

b) uzatvára zmluvy na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania 

odpadov s osobami, oprávnenými nakladať s odpadmi podľa zákona s odpadmi,  

c) vedie evidenciu podnikateľských subjektov v oblasti nakladania s KO,  

d) vyjadruje sa k programu pôvodcov odpadu na území mesta,  

e) vypracováva program odpadového hospodárstva pre KO a DSO, ktorý odsúhlasí Mestské 

zastupiteľstvo na dobu určenú v POH SR,  

f) spolupracuje s verejnoprospešnými organizáciami, inštitúciami, školami, záujmovými 

občianskymi združeniami a pod. s cieľom zvyšovať povedomie a zapojenie pôvodcov na území 

mesta na úseku predchádzania, obmedzovania, opätovného využitia, triedenia, recyklácie a 

znižovania nebezpečnosti KO a DSO,  

g) poskytuje držiteľovi odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s 

odpadmi na území mesta (§72 písm. b) zákona o odpadoch),  

h) zabezpečuje dostatok zberných nádob na KO, na oddelené zložky KO v rámci triedeného 

zberu, označí ich a určí presné stanoviská zberných nádob,  

i) prevádzkuje mestský zberný dvor,  

j) eviduje záznamy o počte a druhu zberných nádob, množstve zneškodneného a zhodnoteného 

KO, nákladoch a príjmoch,  

k) oboznamuje všetkých pôvodcov resp. držiteľov odpadov so schváleným harmonogramom 

vývozu odpadu spôsobom v mieste obvyklým,  



l) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky.  

 

3.   Mestské zastupiteľstvo schvaľuje :  

a) koncepciu nakladania s odpadom na území mesta,  

b) poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, ktoré vznikli na území mesta.  

 

4.   Mesto je povinné:  

a) zabezpečiť alebo umožniť zber, prepravu KO a DSO, vznikajúcich na jej území za účelom ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane zabezpečenia zberných 

nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v meste a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania 

odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu v zmysle tohto 

nariadenia (§39 ods. 5 písm. a) zákona o odpadoch),  

b) zabezpečiť podľa potreby, minimálne 2x do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely 

ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom 

škodlivín a drobných stavebných odpadov (§39 ods. 5 písm. b) zákona o odpadoch),  

c) umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii (§ 54ga ods. 2) na ich 

náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu 

z domácností a užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber 

komunálnych odpadov. (§39 ods. 19 zákona o odpadoch). 

 

5.  Mesto je povinné zaviesť (§39 ods. 15 zákona o odpadoch) na základe žiadosti množstvový 

zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že:  

a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,  

b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred 

stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.  

 

6. Mesto má právo žiadať Recyklačný fond o poskytnutie prostriedkov z tohto fondu za 

hodnoverne preukázanú separáciu a recykláciu komodít odpadov, za ktoré sa odvádzajú príspevky 

do tohto fondu (§ 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch).  

 

7.  Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

hradí mesto z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 

8 alebo 10 a okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení (ďalej 

len „elektroodpad“) z domácností (§ 54a ods. 4) a biologicky rozložiteľného kuchynského a 

reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Výnos miestneho poplatku sa použije 

výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. (§39 

ods. 9 zákona o odpadoch).  

 

8. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a 

drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a 

reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území mesta môže len ten, kto má 

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom, ak túto činnosť nezabezpečuje 

mesto samo. Mesto v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, 

zhodnocovania alebo zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným 

programom obce (§ 6) a so všeobecne záväzným nariadením podľa odseku 6. Zmluva sa 

uzatvára spravidla na určitý čas. (§39 ods. 10 zákona o odpadoch).  

 

9. Mesto je na plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. h) a i) zákona o odpadoch 

oprávnené požadovať od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od 

držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi 

alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.  

 

10. Mesto je povinné umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu,  zhodnotenie   

a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre 



prevádzkovateľa kuchyne na jeho náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným 

nariadením mesta: 

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu 

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych 

odpadov (§39 ods. 20 zákona o odpadoch).  

 
 

Článok 7 

Zberný dvor mesta Nová Dubnica 

 
1. Na zbernom dvore zložiek komunálneho odpadu sa odoberajú všetky druhy komunálnych 

odpadov – skupina 20 podľa Katalógu odpadov. Uvedené zložky komunálneho odpadu je možné 

odovzdať na zbernom dvore bezplatne.  

 

2. Pri odovzdávaní zložiek komunálneho odpadu je treba riadiť sa pokynmi zodpovedného 

pracovníka – správcu zberného dvora.  

 

3.  Pri odovzdávaní zložiek komunálneho odpadu na zbernom dvore je nutné predložiť občiansky 

preukaz na overenie miesta bydliska držiteľa odpadu a pre potreby evidencie zberného dvora.  

 

4. Limit na bezplatné odovzdanie drobného stavebného odpadu je 1m3 alebo 1000 kg odpadu 

ročne. Limit na bezplatné odovzdanie objemného odpadu je 1m3 alebo 1000 kg na domácnosť 

ročne. Pri odovzdaní odpadu nad tento limit bude pôvodcovi odpadu vyrubený poplatok uvedený 

v platnom VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

 

Článok 8 

Práva a povinnosti vývozcu odpadu 

 
1.  Vývozca odpadu je povinný:  

a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,  

b) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a tohto 

nariadenia,  

c) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich 

zhodnotení a zneškodnení,  

d) vypracovať v spolupráci s mestom harmonogram vývozu KO a DSO a NO v meste, ktorý je v 

súlade s POH mesta a predložiť ho najneskôr do 31. 11. príslušného roka na nasledujúci 

kalendárny rok mestu,  

e) spracovať vždy do 31. 11. príslušného kalendárneho roka finančné náklady za zber, prepravu a 

zneškodňovanie KO a DSO v nasledujúcom roku za účelom prípadnej úpravy výšky miestnych 

poplatkov pôvodcom odpadov,  

f) dbať o to, aby boli odpady vyvážané pravidelne a aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných 

nádob, alebo k znečisťovaniu stanovíšť v dôsledku oneskoreného vývozu,  

g) odstrániť znečistenie stanovišťa vzniknuté pri vývoze KO na vlastné náklady,  

h) po obdržaní vyplneného tlačiva „Súhlas k vydaniu novej nádoby na odpad“ potvrdeného 

mestským úradom zabezpečiť výmenu zničenej nádoby, resp. vydať novú zbernú nádobu,  
i) vykonávať dezinfekciu zberných nádob na KO, najmä v letnom období, najmenej 1x do roka na 

základe objednávky mesta,  

j) zabezpečiť opravu pri poškodení zbernej nádoby resp. výmenu, pričom v prípade poškodenia 

nádoby pôvodcom resp. držiteľom odpadu je oprava resp. výmena na jeho náklady. Po uplynutí 

životnosti nádoby je výmena nádoby na náklady mesta,  

k) mať zmluvne zabezpečené zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, prípadne iné vhodné 

nakladanie s vyvážaným odpadom, ktoré je v súlade s osobitnými predpismi a POH,  



l) minimálne 1x za polrok vykonať identifikáciu miest s nedostatočnou alebo nadbytočnou 

kapacitou zberných nádob a na základe výsledkov vypracovať optimálne zvozové cykly a trasy 

pre zvozové vozidlá.  

 

 

Článok 9 

Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených podnikať 

 
1.  Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená podnikať je povinná dohodnúť s mestom podľa 

predpokladaného druhu a množstva produkovaného komunálneho odpadu počet a druh zberných 

nádob, prípadne zberných plastových vriec, vývozný cyklus a umiestnenie zberných nádob tak, 

aby ich umiestnenie nerušilo vzhľad okolia. V prípade sporných stanovísk rozhoduje mesto na 

základe žiadosti pôvodcu odpadov, v ktorej žiadateľ zdôvodní opodstatnenosť svojej žiadosti 

napr. zmena prevádzky, technológie, prípadne triedením odpadov.  

 

2.  Nájomca stánku alebo stola na mestskej tržnici je povinný nakladať s komunálnym odpadom 

na základe pokynov správcu tržnice a mesta. Komunálny odpad je povinný umiestňovať do 

zberných plastových vriec s potlačou, pridelených správcom tržnice. Odpad zo zelene, vzniknutý 

pri predaji ovocia a zeleniny (zvyšky z ovocia a zeleniny) je nájomca povinný odviezť na mestské 

kompostovisko na vlastné náklady.  

 

3. Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným podnikať sa zakazuje vhadzovať 

odpad, ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo 

činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa do nádob alebo vriec určených na 

komunálny odpad.  

 

4. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 

zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. (§39 

ods. 17 zákona o odpadoch).  

 

 

Článok 10 

Pravidlá zavedenia množstvového zberu 

 
1.  Mesto Nová Dubnica zavádza množstvový zber len pre právnické osoby a podnikateľov. 

Mesto vydáva na účely oddeleného zberu odpadu, vyprodukovaného žiadateľom o množstvový 

zber, plastové vrecia s objemom 100 l s potlačou. Je možné dohodnúť si aj iný spôsob oddeleného 

zberu odpadu s pracovníkmi mesta - oddelenia životného prostredia Mestského úradu. Miesto 

ukladania a odvozu oddeleného odpadu určí mesto na základe dohody s osobou, ktorá požiadala o 

množstvový zber.  

 

2.  Mesto zavedie množstvový zber právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej podnikať 

(ďalej len osoba) len na základe písomnej žiadosti, ak osoba preukáže, že množstvo ňou 

vyprodukovaného komunálneho odpadu je presne merateľné a je vhodne zabezpečené pred 

stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. V žiadosti je potrebné uviesť meno a sídlo 

osoby, adresu prevádzky, ktorá žiada o množstvový zber a požadovaný interval odvozu odpadu 

oddeľovaného do vriec vydaných mestom. Zároveň uvedie počet vriec, ktoré žiada na 

zabezpečenie množstvového zberu počas kalendárneho roka. Minimálne množstvo odpadu, pri 

ktorom je možné požiadať o množstvový zber, je stanovené na 10 l odpadu za týždeň. Interval 

odvozu komunálneho odpadu, ak obsahuje aj biologicky rozložiteľný odpad, nesmie byť z 

hygienických dôvodov dlhší ako 10 dní.  

 

3. Pre zariadenia, poskytujúce pohostinské, reštauračné a kaviarenské služby je minimálne 

množstvo komunálneho odpadu, pri ktorom je možné požiadať o množstvový zber, nasledovné:  

a) do 40 miest na sedenie: 100 l odpadu týždenne  



b) 40 - 80 miest na sedenie: 200 l odpadu týždenne  

c) nad 80 miest na sedenie: za každých ďalších 40 miest je pripočítaných 100 l odpadu. 

  

4.  O množstvový zber je potrebné žiadať opakovane každý rok.  

 

5. Mesto vedie priebežne evidenciu dodržiavania množstvového zberu odpadu jednotlivých 

prevádzok, zapojených do systému množstvového zberu, na základe pravidelných mesačných 

výkazov, zhotovených vývozcom odpadu.  

 

6.  Mesto zruší množstvový zber odpadu u tej osoby, ktorá požiadala o množstvový zber, a boli jej 

vydané vrecia na množstvový zber, prípadne s ňou bol písomne dohodnutý iný spôsob oddeleného 

zberu odpadu):  

a) ktorá nedodržala interval vyloženia na dohodnuté miesto ňou vyprodukovaného odpadu po 

dobu 3- násobku lehoty, uvedenej v žiadosti  

b) ktorá opakovane vyloží na dohodnuté miesto ňou vyprodukovaný odpad v inom vreci alebo 

iným spôsobom, ako má dohodnuté s mestom a uvedené v žiadosti  

c) ktorá nakladá s odpadom ňou vyprodukovaným aj iným spôsobom, ako je dohodnuté s mestom 

a uvedené v žiadosti.  

 

7.  Výška poplatku pri zavedení množstvového zberu je stanovená v platnom VZN o poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

 

Článok 11 

Povinnosti vlastníkov resp. užívateľov bytového fondu – komplexnej 

bytovej výstavby (ďalej len KBV), individuálnej bytovej výstavby (ďalej len 

IBV) 

 
1.  Zberné nádoby na zmesový KO a na separovaný zber zložiek odpadu prideľuje mesto bytovým 

domom primerane k počtu obyvateľov jednotlivých bytových domov.  

 

2.  V prípade potreby je možné množstvo a typ nádob upraviť.  

 

3.  Každý vlastník rodinného domu je povinný používať na zhromažďovanie KO jednu 110 l 

zbernú nádobu pre spravidla 1 – 6 osôb. Vývoz zberných nádob bude uskutočňovaný v zmysle 

schváleného harmonogramu vývozu v danej lokalite. Vlastník domu je v deň vývozu povinný 

najneskôr do 6:00 hod ráno umiestniť zbernú nádobu na verejne prístupné priestranstvo v 

blízkosti rodinného domu.  

 

4.  Vlastník rodinného domu zodpovedá za pridelenú nádobu po dobu minimálne 6 rokov.  

 

5.  Pre obyvateľov bytových domov sú umiestnené v blízkosti bytových domov 1100 l kontajnery, 

a to v počte 1 kus 1100 l kontajner pre cca 75 - 80 obyvateľov.  

 

Článok 12 

Povinnosti vlastníkov a užívateľov nehnuteľností na rekreáciu a garáží 

 
1.  Vlastníci a užívatelia nehnuteľností na rekreáciu sú povinní:  

a) kompostovať odpad zo zelene pochádzajúci zo záhradkárskych osád na území záhradkárskych 

osád,  

b) umiestniť prípadný zvyšný zmesový komunálny odpad (najmä obaly z potravín a nápojov 

používaných pri prácach v záhrade) do príslušných zberných nádob v mieste trvalého, prípadne 

prechodného bydliska.  

 



2.  Zakazuje sa:  

a) odpad zo zelene ukladať do zberných nádob na komunálny odpad,  

b) ukladať odpad zo záhrad v záhradkárskych osadách, ktorý nie je možné skompostovať, mimo 

územia ZO a zakladať tak nepovolené skládky.  

 

3.  Vlastníci alebo užívatelia garáží sú povinní umiestniť prípadný zmesový komunálny odpad do 

príslušných zberných nádob, pridelených k adrese trvalého, prípadne prechodného bydliska, alebo 

odovzdať ho na zbernom dvore.  

 

4.  Pôvodca/ držiteľ oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín, ktoré vznikli pri údržbe 

a opravách vozidiel fyzickými osobami sú povinní tieto odpady odovzdať na mestskom zbernom 

dvore alebo počas zvozov takéhoto odpadu, ktoré zabezpečí mesto zmluvne s vývozcom a 

občanov vopred informuje spôsobom v mieste obvyklým. 

  

5.  Vlastníci/užívatelia nehnuteľností, ktorý majú trvalý pobyt mimo územia Novej Dubnice, 

môžu odovzdať komunálny odpad, vytvorený v nehnuteľnosti na rekreáciu alebo v garáži 

bezplatne na zbernom dvore počas otváracích hodín zberného dvora.  

 

6. Vlastníkom garáží mesto organizuje 2x ročne zber odpadov vrátane zberu nebezpečných 

odpadov.  

 

7.   Pre záhradkárske osady mesto zabezpečuje 2x ročne zvoz konárov.  

 

 

Článok 13 

Nakladanie s komunálnym odpadom 

 
1.  Komunálny odpad, ktorý je zakázané ukladať do nádob na zmesový (netriedený) komunálny 

odpad:  

a) druhotné suroviny ako sklo, papier, plasty, kovy, tetrapaky a pod., ktorých triedený zber je v 

meste zavedený,  

b) objemný komunálny odpad, drobný stavebný odpad, ktoré obmedzí systém a zneškodňovanie 

komunálneho odpadu, preťaží resp. poškodí zberné nádoby na komunálny odpad,  

c) odpad zo zelene zo záhrad a parkov,  

d) nebezpečný odpad,  

e) hygienicky a epidemiologicky závadný odpad (napr. telá uhynutých zvierat),  

f) odpad z čistenia dažďových vpustov,  

g) odpad z čistenia ulíc, verejných priestranstiev, komunikácií (uličné smeti).  

 

2.  Zakazuje sa ukladať zmesový komunálny odpad ku nádobe na KO.  

 

3. Odpady, ktoré vznikajú pri pobyte na verejných a otvorených priestranstvách mesta, je každý 

na území mesta povinný odhadzovať do uličných nádob na odpady.  

 

4. Vývoz a zneškodňovanie odpadov z čistenia verejných priestranstiev, ciest a miestnych 

komunikácii zabezpečuje ich vlastník resp. správca alebo poverená osoba podľa zmluvy.  

 

 

Článok 14 

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

 
1.  Nebezpečné odpady sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.  

 

2.  Zakazuje sa 

a) vypúšťanie odpadových olejov do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie, 



b) uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a akékoľvek vypúšťanie zostatkov po 

spracovaní odpadových olejov do pôdy. (§40d ods. 3 zákona o odpadoch). 

 
3.  Zber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečných odpadov a odpadov z domácností s obsahom 

škodlivín v rámci mesta zabezpečuje vývozca na základe zmluvy uzatvorenej s mestom.  

 

4. Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi obsahujúcimi niektoré nebezpečné 

látky:  

a) Za použitú batériu alebo akumulátor sa považuje batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom 

v zmysle §2 ods. 1 zákona o odpadoch.  

b) Zakazuje sa použité batérie a akumulátory zmiešavať s ostatnými druhmi odpadov. (§48d ods. 

3 zákona o odpadoch).  

c) Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný odovzdať ich distribútorovi batérií a 

akumulátorov alebo na zbernom dvore mesta Nová Dubnica alebo na ďalších zberných miestach, 

kde boli umiestnené nádoby na zber batérií (elektropredajne v meste, MsÚ). 

d) Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov (§48d 

ods. 4 zákona o odpadoch).  

 

5.  Nakladanie s odpadovými olejmi:  

a) Za odpadové oleje sa považujú všetky minerálne mazacie, syntetické mazacie a 

priemyselné oleje, ktoré sa stali nepoužiteľnými na účel, na ktorý boli pôvodne určené, a to 

najmä použité mazacie oleje spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre 

turbíny a hydraulické oleje. (§42 ods. 1 zákona o odpadoch). 

b) Zakazuje sa (§42 ods. 3 písm. a) a b) zákona o odpadoch) vypúšťanie odpadových olejov do 

povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie, uloženie alebo vypúšťanie odpadových 

olejov a akékoľvek vypúšťanie zostatkov po spracovaní odpadových olejov do pôdy.  

c) Držiteľ odpadových olejov je povinný ich odovzdať na regeneráciu a na iný spôsob 

zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie [§ 8 ods. 3 písm. b) alebo povinný 

odovzdať ich v rámci separovaného zberu v meste v zbernom dvore mesta Nová Dubnica.  

 
6.  Nakladanie s elektroodpadom:  

a) Držiteľ elektroodpadu z domácnosti je oprávnený odovzdať takýto elektroodpad výmenou kus 

za kus predajcovi, ktorý takýto odber vykonáva. V prípade, že takúto možnosť nemá, môže takýto 

odpad odovzdať zdarma na zbernom dvore mesta Nová Dubnica.  

b) Odovzdávaný elektroodpad musí byť kompletný a nerozobratý.  
c) Zakazuje sa umiestňovať elektroodpad z domácnosti ku nádobám na odpad na území mesta 

Nová Dubnica.  

d) Výrobca elektrozariadení alebo kolektívna organizácia môže na ich náklady zaviesť na území 

mesta aj iný systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, napr. kontajnerový zber 

elektroodpadu.  

 

7.  Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami:  

a) Držiteľ opotrebovaných pneumatík je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie v súlade 

s osobitnými predpismi a ak nie je toto možné, je povinný odovzdať ich v rámci separovaného 

zberu v meste v zbernom dvore mesta Nová Dubnica.  

 

8.  Nakladanie so starými vozidlami:  

a) Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je 

povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe 

vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52a zákona o odpadoch alebo spracovateľovi 

starých vozidiel. Spracovateľ starých vozidiel je povinný vystaviť pri prevzatí starého vozidla 

na spracovanie potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie podľa vzoru 

ustanoveného vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. j)] a jeden exemplár odovzdať 

držiteľovi starého vozidla, prípadne inej osobe, od ktorej staré vozidlo prevzal. 
b) Držiteľ starého vozidla je do splnenia povinnosti podľa písm. a) povinný zabezpečiť na vlastné 

náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje ŽP alebo 



narušuje estetický vzhľad mesta, umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo 

alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad mesta a aby sa zabránilo 

odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí (§51 ods. 3 písm. a) a b) zákona o odpadoch).  

c) Ak držiteľ starého vozidla nezabezpečí odstránenie starého vozidla podľa písm. b), urobí tak 

(§51 ods. 4 zákona o odpadoch) správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo mesto 

(na inom mieste) a to odovzdaním na určené parkovisko Helpeco, Považská Bystrica alebo De-S-

Pe, Prievidza. Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla. O odstránení 

starého vozidla jeho premiestnením na určené parkovisko ten, kto ho zabezpečil, bezodkladne 

písomne upovedomí držiteľa starého vozidla, inšpekciu, obvodný úrad životného prostredia 

a mesto.  

d) Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a ktoré je odstavené na ceste alebo na 

inom verejnom priestranstve, zabezpečí správca cesty, prípadne mesto so súhlasom vlastníka 

nehnuteľnosti; v prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto 

vlastníka.  

 

 

Článok 15 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi 

 
1.  Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania 

stavebných prác, zabezpečovacích prác, udržiavacích prác, pri úprave (rekonštrukcii) stavieb, 

alebo odstraňovaní (demolácii) stavieb (§40c ods. 1 zákona o odpadoch).  

 

2.  Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce) sú 

najmä (§ 139b ods. 15 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov):  

a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena 

odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým 

nemení jeho trasa,  

b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, 

obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,  
c) údržba a opravy technického, energetického, alebo technologického vybavenia stavby, ako aj 

výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani 

nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačných telies 

a vnútorných rozvodov,  

d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,  

e) maliarske a natieračské práce.  

 

3.  Ohlásenie stavebnému úradu postačí:  

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom 

rozhodnutí,  

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu 

podstatne ovplyvniť životné prostredie,  

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do 

nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy 

spoločnosti,  

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť 

stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je 

kultúrnou pamiatkou,  

e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí umiestňovaných na existujúcich objektoch, 

ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,  

f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha 

nepresahuje 25 m2, a výška 4,5 m,  

g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách 

elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.  

 



4.  Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác a 

výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce. (§40c 

ods. 5 zákona o odpadoch). Držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich 

triediť podľa druhov a tieto účelne zhodnotiť. Ak práce vykonáva obyvateľ mesta – FO 

samostatne, môže drobný stavebný odpad do 1m3 alebo do 1000 kg bezplatne odovzdať na 

zbernom dvore.  

 

5. Zakazuje sa drobný stavebný odpad umiestňovať do nádob na komunálny odpad. Pôvodca 

drobného stavebného odpadu je povinný doviezť tento odpad na zberný dvor mesta.  

 

6.  Každý pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný odpad zhromažďovať mimo 

verejných priestranstiev resp. na verejnom priestranstve výlučne po súhlase mesta na užívanie 

verejného priestranstva za dodržania potrebných bezpečnostných predpisov, bez poškodenia ŽP a 

bez znečistenia okolia.  

 

7.  Drobný stavebný odpad, ktorý vznikne pri činnosti právnických a fyzických osôb oprávnených 

podnikať, resp. stavebný odpad, ktorý vznikne pri prácach fyzických osôb, podliehajúcich 

vydaniu stavebného povolenia v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov bude 

zneškodnený v zmysle rozhodnutia príslušného stavebného úradu resp. vývozcom na náklady 

pôvodcu odpadu.  

 

8.  Iné nakladanie s drobným stavebným odpadom sa zakazuje.  

 

 

Článok 16 

Nakladanie s objemným odpadom 

 
1.  Pôvodca objemného odpadu je povinný odovzdať objemný odpad na zbernom dvore mesta 

Nová Dubnica.  

 

2.  Vývozca realizuje zvoz objemného odpadu v zmysle platného harmonogramu vývozu 

odpadov, dohodnutého medzi vývozcom odpadu a mestom, dvakrát do roka.  

 

3.  Pôvodca objemného odpadu je povinný zabezpečiť jeho zhodnotenie resp. zneškodnenie:  

a) zapojením sa do systému zberu podľa ods. 1 tohto článku,  

b) bezplatným odovzdaním odpadu vytriedeného na zložky na zbernom dvore mesta,  

c) objednaním umiestnenia vhodnej zbernej nádoby ešte pred uskutočnením prác u vývozcu na 

vlastné náklady.  

 

4.  Mesto zverejní termíny vývozu spôsobom v mieste obvyklým.  

 

5.  Zakazuje sa:  

a) umiestňovanie iného ako objemného alebo drobného stavebného odpadu ku zberným nádobám,  

b) umiestňovanie akýchkoľvek odpadov ku nádobám na KO mimo dní zvozu,  

c) manipulovanie s objemným odpadom uloženým pri zberných nádobách,  

d) nakladať s objemným odpadom inak ako podľa ods. 1 – 3 tohto článku.  

 

 

Článok 17 

Nakladanie s odpadom zo zelene  (vrátane odpadov z cintorínov) 

 
1. Každý majiteľ (užívateľ) zelenej plochy je povinný biologicky rozložiteľný odpad zo zelene 

skompostovať buď vo vlastnom zariadení, alebo zabezpečiť si jeho skompostovanie.  

 



2.  Je zakázané zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z 

cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych 

združení, ak sú súčasťou komunálnych odpadov.  

 

3.  Je zakázané odpad zo zelene ukladať do zberných nádob na zmesový KO, alebo ukladať vedľa 

nich a spaľovať na verejných priestranstvách.  

 

4. Drevný odpad zo záhrady, ktorý nemôže pôvodca skompostovať na svojom pozemku v 

podmienkach súkromnej záhrady (napr. konáre) môže bezodplatne odovzdať na mestskom 

kompostovisku pri zbernom dvore mesta Nová Dubnica.  

 

5. Zber, prepravu, zabezpečenie zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho 

pri údržbe verejnej zelene (vrátane parkov a cintorínov) zabezpečuje zmluvný partner mesta, 

ktorý vykonáva údržbu mestskej zelene. 

  

6. Mesto nezavedie a nebude vykonávať zber biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov okrem odpadu zo zelene, pretože je to pre mesto ekonomicky neúnosné, náklady na 

nakladanie s komunálnymi odpadmi mesto nepokrýva ani pri určenom poplatku vyššom ako 50% 

zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.  

 

 

Článok 18 

Triedenie odpadov 

 
1. Triedený zber komunálneho odpadu je zavedený nasledovne:  

a) Lokalita IBV Miklovky a mestskej časti Kolačín – rodinné domy – triedi sa papier, plasty, 

kovové obaly, viacvrstvové kombinované obaly (tetrapaky) a sklo. Vyseparovaný komunálny 

odpad z domácností – papier, plasty, kovové obaly, viacvrstvové kombinované obaly - je 

zhromažďovaný do plastových vriec, ktoré je vývozca povinný podľa potreby zabezpečiť 

jednotlivým domácnostiam. Na zber skla sú v IBV Miklovky a mestskej časti Kolačín 

rozmiestnené 1100 l kontajnery s úpravou na separovaný zber skla. Vývoz separovaného 

komunálneho odpadu je zabezpečovaný minimálne 1 x mesačne po upovedomení pôvodcov 

odpadov spôsobom v mieste obvyklým.  

b) Lokalita mestská časť – KBV – bytové domy, občianska vybavenosť – triedi sa papier, plasty, 

kovové obaly, viacvrstvové kombinované obaly (tzv. tetrapaky) a sklo, k čomu sú k dispozícii 

zberné nádoby s úpravou na separovaný zber a vyznačením zbieraného druhu odpadu (farebne aj 

textom), rozmiestnené v rámci celej lokality. Vývoz uvedených zberných nádob je uskutočňovaný 

vývozcom minimálne 1x mesačne.  

c) Odovzdanie použitého šatstva a iného textilu je možné celoročne na zbernom dvore, prípadne 

na oddelení životného prostredia na Mestskom úrade, alebo v priestoroch rímsko-katolíckeho 

kostola v Novej Dubnici, mesto Nová Dubnica zabezpečuje jeho odovzdanie charitatívnym 

organizáciám.  

d) Drobný elektroodpad, žiarovky, žiarivky, batérie okrem autobatérií je možné odovzdať aj na 

Mestskom úrade na oddelení životného prostredia.  

 

 

Článok 19 

Poplatky 

 
1.  Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO platí každý poplatník podľa 

platného VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

2. Výšku poplatkov schvaľuje Mestské zastupiteľstvo nariadením na svojom zasadnutí tak, aby 

jeho účinnosť nastala od 1. januára príslušného roka pre obdobie nasledujúceho kalendárneho 

roka.  



 

3.  Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO môže mesto použiť 

výhradne na účely nakladania s komunálnym odpadom.  

 

4.   Mesto nesmie príjem z tohto poplatku použiť na úhradu nákladov, spojených s jeho činnosťou 

pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta a pri údržbe verejnej 

zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba na výsledok týchto činností, ktorým je odpad.  

 

 

Článok 20 

Priestupky a pokuty 
 

1. Priestupku sa dopustí každý, kto svojou činnosťou poruší zákon č. 233/2001 Z.z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov alebo s ním súvisiace predpisy a toto nariadenie.  

 

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

priestupkov najmä zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o 

odpadoch v znení neskorších predpisov, príp. zákon o vodách, zákon o ochrane zdravia ľudí, 

stavebný zákon a ďalšie všeobecne záväzné predpisy.  

 

3.  Priestupku, ktorý podľa zákona o odpadoch prejednáva mesto, sa dopustí ten, kto:  

 

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch,  

b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom,  

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa §18 ods. 7 zákona o odpadoch,  

d) neposkytne obcou požadované údaje podľa§39 ods. 12 zákona o odpadoch,  

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

odpadoch.  

 

4.  Za priestupok podľa ods. 3 môže mesto udeliť pokutu do 165,96 eur.  

 

5.  Priestupku podľa tohto VZN sa dopustí ten, kto:  

a) premiestňuje zberné nádoby z určených stanovíšť, používa ich na iný účel a poškodzuje ich, 

(tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané vývozcom),  

b) vyberá alebo odnáša zložky odpadu zo zberných nádob,  

c)  umiestňuje objemný odpad ku nádobám na odpad v inom termíne ako v termíne stanovenom v 

harmonograme vývozu odpadu na daný rok,  

d) uloží zmesový KO ku nádobe na KO,  

e) odhadzuje odpady, ktoré vznikajú pri pobyte na verejných priestranstvách, mimo týchto nádob 

a tým znečisťuje verejné priestranstvá,  

f) umiestni elektroodpad z domácnosti alebo iný nebezpečný odpad ku nádobe na odpad na území 

mesta Nová Dubnica,  

g) uloží zložky KO, pre ktoré je v meste Nová Dubnica zavedený separovaný zber, do nádob na 

komunálny odpad alebo vedľa nich,  

h) znečisťuje stanovište zberných nádob a ich okolie,  

i) ukladá do zberných nádob na zmesový KO odpad zo zelene v zástavbe rodinných domov a 

záhradkárskych osadách,  

j) ukladá do zberných nádob nebezpečný odpad, odpad zo žúmp a septikov a iný odpad, ktorý by 

svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov,  

k) spaľuje alebo inak znehodnocuje odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v kontajneri, v 

domácnosti, záhrade a iných nehnuteľnostiach,  

l) umiestňuje drobný stavebný odpad do nádob na komunálny odpad,  

m) umiestňuje iný ako objemný alebo drobný stavebný odpad ku zberným nádobám, 

n) umiestňuje akýkoľvek odpad ku nádobám na KO mimo dní zvozu objemného odpadu.  

 



6. Za priestupky uvedené v tomto VZN možno uložiť pokutu do 99 eur (§45 zákona o 

priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov).  

 

7. Priestupku sa dopustí právnická alebo fyzická osoba oprávnená podnikať, ktorá vhodí odpad, 

ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa do nádoby určenej na KO.  

 

8.  Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 

6638 eur, ak:  

a) poruší nariadenie,  

b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší 

vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo 

vyhradených miest. (§13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov).  

 

9. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva mesto prostredníctvom 

kontrolných orgánov mesta a to :  

a) mestská polícia,  

b) príslušné oddelenie mestského úradu – oddelenie životného prostredia,  

c) poslanci Mestského zastupiteľstva.  

 

10. Výnosy z pokút, uložených za uvedené priestupky, sú príjmom mesta.  

 

 

Článok 21 

Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb, právnických 

a fyzických osôb oprávnených podnikať vyplývajúce z osobitných predpisov. 

 

 2.  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 54 

v Novej Dubnici dňa 26.6.2013 a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej 

tabuli mesta. 

 

 3.  Dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia sa ruší VZN č. 1/2012 o nakladaní s odpadmi.  

 

 

Ing. Peter Marušinec  

    primátor mesta  


