
1 

 

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 12.2.2020 

VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa  17.3.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňa  1.4.2020 

 

Mesto Nová Dubnica na základe § 4 ods. 3 písm. f) a § 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 § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“). 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 mesta Nová Dubnica 

o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 Mesta Nová 

Dubnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta 

 
 

Čl. 1  

Základné ustanovenia 

 

1) Znenie Čl. 6  odsek  3 sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom: 

 

Článok 6 

Spôsob  zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov  

 

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

príp. 120 l zbernú nádobu pre spravidla 1 – 6 osôb. Vývoz zmesového KO sa uskutočňuje v zmysle 

schváleného harmonogramu vývozu v danej lokalite 1x 14 dní. Vlastník domu je v deň vývozu  

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

blízkosti rodinného domu. 

 

1) Znenie Čl. 18  sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom: 

 

Článok 18 

 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

 

1. Spôsob triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad  je 

kompostovanie v kompostovacom zásobníku.  

 

2. Mesto dopĺňa  systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

z rodinných domov o mobilný zber odpadu zo zelene 2x ročne (na jar a na jeseň) a  prostredníctvom 

zberného dvora. 

 

3. Odpad zo zelene je možné celoročne odovzdať na zbernom dvore. Obyvatelia rodinných 

domov a užívatelia záhrad v záhradkárskych osadách sú povinní kompostovať nimi vytvorený 

odpad zo zelene na vlastnom pozemku, alebo ho odovzdať na zbernom dvore. 

 

4. Mesto zabezpečuje kompostovacie zásobníky obyvateľom rodinných domov za úhradu, 

ktorá je vo výške skutočných nákladov, ktoré vynaložilo mesto na zakúpenie kompostovacieho 

zásobníka. Poplatok za kompostovací zásobník sa uhrádza v hotovosti pri preberaní 

kompostovacieho zásobníka na zbernom dvore. Cena kompostovacieho zásobníka je zverejnená na 
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webovej stránke mesta a zároveň pri pokladni na zbernom dvore.  

 

5. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad 

alebo ho spaľovať. 

 

6. Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov z 

parkov vrátane odpadu z cintorínov. 

 

7. Mesto  vedie  evidenciu  o množstve  biologicky  rozložiteľného  komunálneho  odpadu   v 

obci. Údaje o množstve a nakladaní vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

uvádza v hláseniach pre Štatistický úrad SR. 

 

8. Mesto nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Dôvodom 

nezavedenia je  to,  že  mesto  si  uplatňuje  výnimku  z povinnosti zaviesť a zabezpečovať 

vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského  odpadu v meste  podľa  §  

81  ods.  21  písm.  d)  zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Čl. 2 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 4.3.2020 uznesením č. 

5/2020. 

 

2. Týmto VZN sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2018 Mesta Nová Dubnica o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. 

 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia. 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec     

    primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 


