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Mesto Strážske, na základe ustanovení § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), 
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske (ďalej len „VZN“) č. x/2022 
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 
 

I. ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov mesta, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti 

nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti 
o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 
biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a 
reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedené zložky komunálnych odpadov 
najmä elektroodpadov z domácností, odpady z obalov a  odpady z neobalových výrobkov, 
použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory, 
veterinárne lieky a humánne lieky, jedlé oleje a tuky, objemný odpad a odpad 
z domácnosti s obsahom nebezpečných látok. VZN upravuje spôsob spätného zberu 
odpadových pneumatík, spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 
podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu. 

2. Toto VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a pre všetky fyzické osoby – 
podnikateľov a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi 
pochádzajúcimi z územia mesta a nakladaní s inými odpadmi, ak tak určuje osobitný 
predpis (§ 80, § 81, § 82 a § 83 zákona o odpadoch). 

 
II. ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 
1. Základné pojmy 
1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo 

je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 
2. Odpadom nie je  

a) látka alebo vec, ktorá je vedľajším produktom, 
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu, 
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na 

výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom, 
alebo 

d) odpad odovzdaný na použitie do domácností. 
3. Komunálny odpad 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. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak 
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neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako 
samostatné druhy odpadov. 

5. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky 
komunálnych odpadov. 

6. Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení 
zložiek komunálneho odpadu. 

7. Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) 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. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 
zriadené mestom a prevádzkované mestom, alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s 
mestom na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas 
príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 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 v tomto VZN. 

9. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, 
ktorú určí mesto v prílohe k VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných 
nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom mesto o tomto zbere informuje 
obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým. 

10. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov, pri ktorom pôvodca platí miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné 
odpady ustanovený podľa osobitného predpisu (Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov 
vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas. 

11. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym 
spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a 
lepenky, odpad zo záhrad a parkov. 

12. Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z 
domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a 
maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický 
odpad z potravinárskych závodov. 

13. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu 
odpadov (Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v platnom znení). 

14. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú 
v prílohe osobitného predpisu (Nariadenie Komisie EÚ č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, 
ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o 
odpade a o zrušení určitých smerníc). 

15. 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; odpad z elektrozariadení, 
ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa 
vždy považuje za elektroodpad z domácností. 

16. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom. 
17. Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti. 
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2. Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom 
1. Odpadové hospodárstvo je súbor súbor činností zameraných na predchádzanie a 

obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na 
nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom. 

2. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a 
zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej 
starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo 
sprostredkovateľa. 

3. Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania 
odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad 
zhodnotený alebo zneškodnený. 

4. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším 
nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu. 

5. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného 
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie 
odpadov. 

6. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou 
osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na základe 
zmluvy s mestom a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.  

7. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo 
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy 
odpadov. 

8. Triedený zber je zber vytriedených odpadov. 
9. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie 

odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve 
alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. 

10. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je 
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.  

11. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na 
výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné 
spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a 
opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti 
spätného zasypávania. 

12. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 
 

3. Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom 
1. Pôvodca odpadu je 

a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo  
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich 

výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov alebo  
c) každý prenajímateľ objektu, správca administratívneho alebo obchodného centra, 

ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka a zároveň zabezpečuje 
zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov svojich 
nájomcov na základe zmluvy. 

2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 
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4. Hierarchia odpadového hospodárstva mesta 
1. Na území mesta je každý pôvodca odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu odpadového 

hospodárstva  so záväznosťou poradia týchto priorít: 
a) predchádzanie vzniku odpadu, 
b) príprava na opätovné použitie,  
c) recyklácia, 
d) iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie), 
e) zneškodňovanie. 

 
5. Povinnosti pôvodcu komunálnych odpadov 
1. Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný: 

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN mesta, 
b) zapojiť sa do nastaveného systému zberu komunálnych odpadov v meste 

individuálne, 
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v 

meste, 
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho 

odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a 
do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v 
meste, 

 
6. Povinnosti držiteľa odpadu 
1. Držiteľ odpadu je povinný 

a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa 
Katalógu odpadov, 

b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich 
určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a 
osobitnými predpismi, 

d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,  
e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 

odpadoch,  
f)         viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s 

nimi, 
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje, 
h) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu, 
i)         vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve,  
j)         skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok 

pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením. 
 

7.  Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do 
vyhradeného prúdu 

1. Oddelene zbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu sa 
rozumie: 
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a)       odpady z obalov - papier, sklo, plasty, kovy a kompozitné obaly na báze lepenky,  
b)       odpady z neobalov - papier, plast, sklo, kompozitné obaly na báze lepenky,  
c)       elektroodpad z domácností.  

2. Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného 
nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu patriacej do 
vyhradeného prúdu odpadov zodpovedá organizácia zodpovednosti výrobcov.  

 
8. Zber, preprava komunálneho odpadu a jeho zložiek, vrátane výkupu a mobilného zberu  
1. Vykonávať na území mesta zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych 

odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 
prevádzkovateľa kuchyne, môže mesto samo alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na 
vykonávanie tejto činnosti s mestom; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich 
spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých batérií a akumulátorov a 
elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov.  

2. 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 s mestom uzatvorenú aj zmluvu s 
organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou mesto uzavrelo zmluvu pre prevádzkovanie 
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov. 
 

9. Zákazy 
1. Zakazuje sa iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom ako je 

určené zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to najmä: 
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom mestom, 
b) uložiť do zbernej nádoby na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je 

zberná nádoba určená,  
c) ukladať do zberných nádob určených mestom na zber zmesového komunálneho 

odpadu iný odpad ako zmesový odpad,   
d) zhodnotiť alebo zneškodniť komunálny odpad v rozpore so zákonom o odpadoch 

a týmto VZN, 
e) zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský 

a reštauračný odpad, 
f) zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad 

a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem 
nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

g) zneškodňovať skládkovaním vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa 
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po 
dotriedení, 

h) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,  
i)      spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v 

domácnostiach, 
j)      spaľovať biologicky rozložiteľný odpad na voľnom priestranstve, 
k) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, 

odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,  
l)      využívať odpady na spätné zasypávanie bez predchádzajúceho súhlasu orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva, 
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m) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných 
nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec osobami neoprávnenými na nakladanie 
s nimi, 

n) znečisťovať určené stanovištia kontajnerov a ich okolie ukladaním odpadu mimo 
nádob, 

o) fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako komunálnym odpadom, 
drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb a z 
drobných stavieb, okrem zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 a § 72 zákona o odpadoch 
- ako držiteľ starého vozidla a držiteľ odpadovej pneumatiky, podľa osobitného 
predpisu.  
Na fyzickú osobu, ktorá nakladá so stavebný odpadom z jednoduchých stavieb alebo 
drobných stavieb sa vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch.  
Fyzická osoba – občan nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným 
odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu 
(napr. strešná krytina eternit, tepelné izolácie rozvodov tepla a bojlerov). 
Na výkon tejto činnosti je potrebné osobitné oprávnenie na odstraňovanie 
azbestových materiálov zo stavieb, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR 
pre firmy po splnení podmienok. Preto si občan musí manipuláciu a nakladanie so 
stavebným odpadom s obsahom azbestu zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej 
firmy. 

p) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov 
a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) 
bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona o 
odpadoch a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s mestom, 

q) ukladať komunálny odpad do nádob pri rodinných domoch a bytových domoch iným 
osobám ako oprávneným užívateľom nádob, 

r) premiestňovať zberné nádoby zo stojísk zberných nádob na iné miesto, 
s) poškodzovať zberné nádoby akýmkoľvek spôsobom (fyzické poškodzovanie, 

popisovanie, poškodzovanie označenia, vylepovanie plagátov a pod.), 
t) preplňovať zberné nádoby (zberné nádoby, ktoré sú vybavené vekom sa musia po 

naplnení odpadom dať zatvoriť), neprimerane zhutňovať ich obsah alebo ich 
zapaľovať, 

u) ukladať do zberných nádob odpad, ktorý by svojim zložením a charakterom ohrozil 
zdravie a majetok osôb (napr. žeravý popol, výbušné a horľavé predmety, toxický 
odpad, rádioaktívny odpad, uhynuté zvieratá – kadávery, exkrementy z chovu 
hospodárskych zvierat, chemické látky, látky znečistené olejovými a ropnými látkami 
a odpadmi vykazujúcimi iné chemické a fyzikálne nebezpečné vlastnosti a pod.). 

 
10. Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu 
1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len 

„nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba 
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (Okresnému úradu 
Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie) alebo mestu.  

2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom 
obvode mesta, oznámi túto skutočnosť mestu písomne na adresu mestského úradu, 
mailom na adresu msp@strazske.sk alebo strazske@strazske.sk a telefonicky na čísle 
0908 082 828, 056/381 2478 alebo 056/64 91 431.  

mailto:msp@strazske.sk
mailto:strazske@strazske.sk
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3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po 
zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto 
skutočnosť orgánu uvedenému v odseku 1. 

4. Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určení 
zodpovednej osoby podľa zákona o odpadoch zistí osobu zodpovednú za nezákonné 
umiestnenie odpadu, určí ju za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne 
umiestneným odpadom a zároveň určí primeranú lehotu na jeho odstránenie. 

5. Osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom je 
povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu v súlade so zákonom 
o odpadoch a VZN na vlastné náklady; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné 
odpady, urobí tak výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú 
zmluvu s mestom.  

6. Ak výsledkom postupu podľa bodu 4, nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie 
s nezákonne umiestneným odpadom, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu 
v súlade so zákonom o odpadoch na vlastné náklady  

a) mesto, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, 
b) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako 

odpady uvedené v písmene a).  
7. Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 6., 

má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za 
nezákonné umiestnenie odpadu.  

8. Mesto je oprávnené zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch zhodnotenie alebo 
zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom alebo 
drobným stavebným odpadom, bezodkladne po jeho zistení, pričom v tomto prípade sa 
postup podľa predchádzajúcich odsekov neuplatní. 
 

III. ČASŤ 
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM 

 
1. VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu 

1. zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu: 

- 20 01 01 papier a lepenka      O 
- 20 01 02 sklo        O 
- 20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze  

lepenky (kompozity na báze lepenky)   O 
- 20 01 04 kovové obaly       O 
- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 
- 20 01 10 šatstvo        O 
- 20 01 11 textílie        O 
- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť   N 
- 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované  

uhľovodíky       N 
- 20 01 25 jedlé oleje a tuky      O 
- 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25   N 
- 20 01 32  liečivá iné ako uvedené v 20 01 31    O 
- 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02  

alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory  
obsahujúce tieto batérie     N 
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- 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33  O  
- 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce  
nebezpečné časti      N 

- 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35   O 

- 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37    O 
- 20 01 39 plasty        O 
- 20 01 40 kovy        O 
- 20 01 40 01 meď, bronz, mosadz      O 
- 20 01 40 02 hliník        O 
- 20 01 40 03 olovo        O 
- 20 01 40 04 zinok        O 
- 20 01 40 05 železo a oceľ       O 
- 20 01 40 06 cín        O 
- 20 01 40 07 zmiešané kovy      O 
- 20 01 99 odpady inak nešpecifikované     O 

2. odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov): 

- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad    O 
- 20 02 02 zemina a kamenivo      O 
- 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady   O 

3. iné komunálne odpady: 

- 20 03 01 zmesový komunálny odpad     O 
- 20 03 02 odpad z trhovísk      O 
- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc      O 
- 20 03 07 objemný odpad      O 
- 20 03 08 drobný stavebný odpad     O 
- 20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované   O 

   
2. Zodpovednosť za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, náklady 

na zberné nádoby, náklady na činnosti nakladania s komunálnym odpadom 
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, a s drobnými 

stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto, ak zákon 
o odpadoch neustanovuje inak. 

2. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša mesto a môže ich 
zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; 
v prípade že dôjde k znehodnoteniu alebo odcudzeniu nádoby pred uplynutím jej 
životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto 
zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej 
spoločnosti. 

3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálneho 
odpadu, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca 
vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia 
osoba. 

4. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych 
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša mesto a 
môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
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5. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky 
rozložiteľným komunálnym odpadom a náklady spôsobené nedôsledným triedením 
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov, hradí mesto z miestneho poplatku za komunálne a drobné 
stavebné odpady. 

6. Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej 
do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom 
dvore, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, organizácie zodpovednosti výrobcov 
alebo tretie osoby, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu 
v meste. 

7. Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného 
hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarni vrátane 
čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.  
 

3. Nakladanie so zmesovým odpadom 
1. Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 

vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 
2. Pôvodcovia zmesového odpadu sú povinní stať sa účastníkmi mestského systému 

zberu zmesového odpadu. 
3. Na zber zmesového odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach:  

a) fyzické osoby – rodinné domy 
Na zber zmesového odpadu z rodinných domov sa používajú 110 a 120 litrové 
zberné nádoby plastové alebo kovové. 
Interval zberu: 1 x týždenne 
Odporúčaný počet zberných nádob: 

jednočlenná až päťčlenná domácnosť – jedna 110 alebo 120 litrová zberná 
nádoba, 
šesťčlenná a viacčlenná domácnosť – dve 110 alebo 120 litrové zberné nádoby,  

b) fyzické osoby – bytové domy 
Na zber zmesového odpadu z bytových domov sa používajú 1 100 litrové zberné 
nádoby plastové alebo kovové. 
Interval zberu: 1 x týždenne, 2 x týždenne 
Odporúčaný počet zberných nádob: 
Na 16 bytových jednotiek – jeden ks 1 100 litrovej zbernej nádoby 

c) právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia  
Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je zavedený množstvový zber 
zmesového odpadu. Výber veľkosti zbernej nádoby a interval odvozu je určený 
individuálne podľa rozhodnutia pôvodcu odpadu, ktoré deklaruje v podanom 
poplatkovom priznaní.  

4. Komunálny odpad vznikajúci pri pohybe osôb na verejných priestranstvách je ukladaný 
do odpadových košov.  Zakazuje sa do odpadových košov na zmesový odpad na 
verejných priestranstvách ukladať iný ako zmesový odpad, odpad z domácností, ako aj 
odpad z podnikateľskej činnosti.  

5. Za umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia 
poplatkov, pričom nádoba má byť umiestnená na pozemku vo vlastníctve platiteľa 
poplatku a iba v deň vývozu môže byť dočasne umiestnená na verejnom priestranstve. 

6. Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. pri bytových domoch, 
prevádzkach podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve štátu alebo mesta a pod.) sú 
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jednotliví platitelia povinní dohodnúť s organizáciou poverenou zberom - Mestským 
podnikom služieb mesta Strážske (ďalej len „MsPS“). 

7. Miesta pre nádoby budú zvolené tak, aby zohľadnili vhodné donáškové aj odstupové 
vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. V prípade, že nedôjde 
k dohode, určí miesto poverený pracovník organizácie poverenej zberom. 

8. Každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak nakladá je povinný 
s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením. 

9. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na 
miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie. 
Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom. 

10. Do zberných nádob na zmesový odpad je zakázané ukladať akékoľvek stavebné 
odpady, zložky triedeného zberu a nebezpečné odpady. 

 
4. Nakladanie s objemným komunálnym odpadom  

1. Objemný komunálny odpad predstavujú nadrozmerné komunálne odpady, ktoré nie je 
možné pre jeho rozmery uložiť do zberných nádob na zmesový odpad používaných na 
území mesta. Sú to hlavne skrine, koberce, matrace, dvere, sedacie súpravy a pod. 

2. Objemný odpad je možné vyložiť vedľa zberných nádob na zmesový odpad vždy 
posledný štvrtok v mesiaci v odpoludňajších hodinách. 

3. Mobilný zber objemného odpadu uloženého vedľa zberných nádob na zmesový odpad 
zabezpečujú zamestnanci MsPS posledný piatok v čase od 7°° do 12°° hod. 

4. V prípade väčšieho množstva objemného odpadu sú občania oprávnení požiadať MsPS 
o pristavenie veľkoobjemového kontajnera alebo vlečky (technické služby: 056/64 
91 561,  p. Geľatko 0907 996 785 alebo osobne nahlásiť na zbernom dvore č. 1 - 
stredisko technických služieb MsPS na ulici Obchodnej č. 257) a odpad do nich uložiť. 

5. Počas celého roka môžu občania ukladať objemný odpad na zberný dvor č. 1 na 
stredisku technických služieb, Obchodná č. 257 počas prevádzkových hodín.  
 

5. Nakladanie s drobným stavebným odpadom 
1. Drobný stavebný odpad 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. 

2. Drobný stavebný odpad vzniká fyzickej osobe pri bežných udržiavacích prácach, na 
ktoré nie je potrebné ohlásenie a sú to najmä:  
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, obkladových 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 životné 
prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov 
a telies a vnútorných rozvodov,  

d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných 
skríň, maliarske a natieračské práce.  
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3. Medzi drobné stavebné odpady nepatria izolačné materiály obsahujúce azbest, 
stavebné materiály obsahujúce azbest, resp. iné stavebné odpady s obsahom 
škodlivín, nakoľko nakladanie s týmito odpadmi podlieha osobitnému režimu, ako aj 
sklo, bioodpad, plasty a papier.  

4. Drobný stavebný odpad, definovaný v bode 1., môžu občania odovzdať na zberný dvor 
č. 1 na stredisku technických služieb, Obchodná č. 257 počas prevádzkových hodín. 

5. V prípade väčšieho množstva drobného stavebného odpadu má občan možnosť 
objednať si na MsPS (technické služby: 056/64 91 561, p. Geľatko 0907 996 785) 
pristavenie veľkoobjemového kontajnera. 

6. Iné nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi sa zakazuje, najmä:  
a) ukladať drobný stavebný odpad do zberných nádob určených mestom na zber 

zmesového komunálneho odpadu,  
b) ukladať drobný stavebný odpad do zberných nádob určených mestom na triedený 

zber komunálneho odpadu,  
c) ponechať drobný stavebný odpad bez zneškodnenia na kontajnerovom stanovišti. 

7. Pre zber drobného stavebného je stanovená forma množstvového zberu. Poplatok za 
nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi bez obsahu škodlivín uhrádza poplatník v 
pokladni Mestského podniku služieb na základe vystaveného vážneho lístka. Výšku 
poplatku za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi určí mesto vo VZN o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 
IV. ČASŤ 

TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV 
 
1. Podrobnosti o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov 

1.  Pôvodca komunálnych odpadov je povinný vytriediť z komunálnych odpadov 
nasledujúce zložky a odovzdať ich v rámci triedeného zberu odpadov:  
a) papier, lepenku a obaly z papiera a lepenky,  
b) sklo a obaly zo skla,  
c) kompozitné obaly,  
d) kovy a obaly z kovu,  
e) plasty a obaly z plastov,  
f) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (odpad zo zelene),  
g) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, okrem toho, ktorého pôvodcom je 

podnikateľ prevádzkujúci zariadenia spoločného stravovania,  
h) šatstvo a textílie,  
i) žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,  
j) batérie a akumulátory, 
k) vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky,  
l) vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ktoré neobsahujú nebezpečné 

látky, 
m) vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (napr. chladničky, 

mrazničky),  
n) obaly z dreva,  
o) jedlé oleje a tuky,  
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p) motorové oleje, 
q) veterinárne a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami – občanmi. 
 

2. Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom nebezpečných látok 
1.   Zberný dvor č. 1 na stredisku technických služieb, Obchodná č. 257 slúži na zber 

jednotlivých zložiek odpadu s obsahom nebezpečných látok, ktoré sú občania povinní 
vytrieďovať z komunálnych odpadov a zabezpečiť ich dočasné bezpečné 
zhromaždenie.  

2.   Počas celého roka je občan mesta povinný odovzdať odpady s obsahom nebezpečných 
látok  na zbernom dvore č. 1.  

3.   Zberný dvor slúži na celoročný zber týchto zložiek komunálnych odpadov: žiarivky a iný 
odpad obsahujúci ortuť, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce 
nebezpečné časti, batérie a akumulátory, motorové oleje. 

   Vytriedené odpady s obsahom nebezpečných látok je zakázané:  
a) ukladať do zberných nádob určených na zmesový odpad z domácností,  
b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN. 
 

3. Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy a 
kompozitné obaly) 
1.    Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej 

do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom 
dvore, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie 
zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom 
odpadu v meste.  

2.   Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať priebežnú 
kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v 
zbernej nádobe pre ňu určenej; ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho 
odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu nad prípustnú mieru 
znečistenia ustanovenú v prílohe č. 8a zákona o odpadoch, za nakladanie s takto 
zbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe zodpovedá 
mesto.  

3.   Triedený zber sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:  
a) platitelia poplatku z rodinného domu dostanú sadu vriec farebne rozlíšených 

podľa triedenej komodity, ktoré budú od obyvateľov odoberané podľa 
zvozového kalendára:  
- vrecia modré na papier a kartón, vrátane odpadov z obalov,  
- vrecia zelené na sklo, vrátane odpadov z obalov,  
- vrecia žlté na plasty, kovy, kompozitné obaly na báze lepenky vrátane odpadov 

z obalov,  
b) pre platiteľov poplatku z bytového domu sú umiestnené na kontajnerových 

stanovištiach viackomorové kontajnery. Každá komora je označená druhom 
odpadu, ktorý do komory patrí: 
- komora s modrým krytom na papier a kartón, vrátane odpadov z obalov, 
-  komora so zeleným krytom na sklo, vrátane odpadov z obalov, 
- komora so žltým krytom na plasty, kovy, kompozitné obaly na báze lepenky 

vrátane odpadov z obalov,  
c) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby použijú po dohode s organizáciou 

poverenou zberom, zberné nádoby podľa bodu 3. a) alebo 3. b), pričom sa 
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taktiež triedia rovnaké zložky komunálneho odpadu vrátane odpadov z obalov 
ako v prípade občanov.  

4.   Harmonogram zvozu triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle mesta a MsPS.  
5.   Zakazuje sa odovzdávať papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované 

materiály iným subjektom (napr. neoprávnení výkupcovia), ktorí nemajú uzatvorenú 
zmluvu s mestom a zároveň s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov. 

6.   Občan mesta môže bezplatne vytriedené zložky komunálneho odpadu – papier, sklo, 
plasty, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály – rozdelené podľa druhov, 
osobne odovzdať na stredisku triedeného zberu MsPS na ulici Agátovej č. 211. 

7.   Výkup, zber, prepravu a zhodnocovanie kovov ako vytriedenej zložky z komunálneho 
odpadu zabezpečuje v meste Strážske na základe zmluvy uzatvorenej s mestom 
Tatiana Bindzarová – T.M.B., Brezová 208, Strážske vo svojej výkupni na Obchodnej 
ulici v Strážskom a Marianna Gerbócová J&M Recycling, Osloboditeľov 627/7, Strážske 
v prevádzke Kovošrot na ulici Mierovej. 
 

4. Školský zber 
1. Škola alebo školské zariadenie (ďalej len „škola“), pôsobiace na území mesta, môžu 

vykonávať zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich 
z domácností s podmienkou, že  najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po 
ukončení štvrťroka oznámia druh a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o 
nasledujúcom držiteľovi mestu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre 
obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom, v ktorom sa tento zber vykonáva.  

2. Na školu sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 písm. a) až e) zákona 
o odpadoch. 

3. Na školu, ktorá vykonáva zber podľa ods. 1, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 81 
ods. 13, § 97 a § 98 zákona o odpadoch. 

 
5. Nakladanie s elektroodpadmi 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; odpad z 
elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako 
domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností. 

2. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu a 
zhodnocovanie elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti 
výrobcov.  

3. Mesto umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti 
výrobcov na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu 
elektroodpadu z domácností.  

4. Vytriedené elektroodpady z domácností je zakázané:  
a) zmiešavať s inými zložkami komunálneho odpadu,  

b) ukladať do zberných nádob na zmesový odpad,  
c) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,  
d) rozoberať, či inak zasahovať do elektroodpadu a vyberať z neho jednotlivé časti.  
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5. Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného zberu, kde distribútor 
elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie 
elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:  
a)   pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez 

požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z 
elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako 
predávané elektrozariadenie,  

b)    v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm 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, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.  

6. Občania môžu elektroodpad z domácností bezplatne odovzdať na zbernom dvore č. 1 
na stredisku technických služieb, Obchodná č. 257.  

7. Mesto zabezpečuje zber a prepravu elektroodpadu z domácností 3 x ročne mobilným 
zberom podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na webovom sídle mesta a MsPS. 

8. Drobný elektroodpad (napr. telefóny a príslušenstvo, hračky, herné konzoly, 
prehrávače, ovládače, nabíjačky, adaptéry, fotoaparáty, videokamery, kalkulačky) a tiež 
použité batérie môžu fyzické osoby uložiť do boxu na uloženie tohto druhu odpadu, 
ktorý je umiestnený na Mestskom úrade v Strážskom. 

9. Potrebu zneškodnenia väčšieho množstva elektroodpadu naraz môže občan alebo 
zástupca bytového domu aspoň deň vopred nahlásiť na MsPS, ktorý zabezpečí jeho zber 
a prepravu do skladu na stredisku technických služieb.  

 
6. Nakladanie s textilom 

1. Triedený zber textilu a šatstva sa na území mesta vykonáva prostredníctvom 
špeciálnych zberných nádob červenej farby. 

2. Do nádob na textil a šatstvo sa ukladá čisté opotrebované a nepotrebné šatstvo, textil 
(napr. odevy, deky, prikrývky, posteľná bielizeň, rukavice, čiapky a pod.). 

3. Do nádob na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadu. 
4. Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže vykonávať 

organizácia, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti uzatvorenú zmluvu s mestom.  
 

7. Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami 
1. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú občania povinní odovzdať do 

verejných lekárni, ktoré sú povinné ich odobrať a zhromažďovať. 
2. Nespotrebované lieky je zakázané ukladať do nádob na zmesový odpad alebo vedľa nich. 

 
8. Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálneho odpadu a mesto nezabezpečuje ich 
zber. 

2. Podľa zákona o odpadoch sú výrobcovia povinní zabezpečiť spätný zber odpadových 
pneumatík prostredníctvom distribútora pneumatík. 

3. Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom 
alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky 
v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako 
súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu 
pneumatík bez ich predaja. 



 

16 
 

4. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť po celú prevádzkovú dobu na miestach 
výkonu svojej podnikateľskej činnosti spätný odber odpadových pneumatík bez ohľadu 
na výrobnú značku, spôsob a dátum uvedenia pneumatík na trh. 

5. Konečný užívateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 
pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík 
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber 
starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

 
V. ČASŤ 

NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM. 
 
1. Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a parkov vrátane odpadu 

z cintorínov 
1. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov (tzv. 

zelený odpad) tvorí najmä: tráva, lístie, kvety, drevný odpad zo strihania a orezávania 
krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a 
zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.  

2. Mesto zabezpečuje zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a 
cintorínov a určuje na zhodnotenie v prípade individuálnej bytovej výstavby 
kompostovacie zásobníky o objeme cca 1liter na 1 m2 zelenej plochy s individuálnym 
kompostovaním bez vývozného cyklu. Kompostovacie zásobníky zabezpečuje mesto. 

3. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, v čase jeho zvýšenej tvorby, počas jarnej 
a jesennej sezóny, môže občan uložiť na zberných miestach, ktoré prevádzkuje MsPS 
alebo odovzdať na stredisku technických služieb MsPS. 

 Zberné miesta sú zriadené takto: 
a) pri zadnej bráne k záhradkárskej osade Sihoť, 
b) na ulici Zámočníckej (za otvoreným kanálom). 

4. Zber biologicky rozložiteľného odpadu - konárov stromov, v prípade vzniku väčšieho 
množstva, môžu občania dohodnúť s MsPS (technické služby: 056/64 91 561,  p. 
Geľatko 0907 996 785) aj individuálne s odberom odpadu priamo v mieste vzniku a to 
počas celého roka. 

5. MsPS zabezpečí mobilný sezónny zber biologicky rozložiteľného odpadu pristavením 
veľkoobjemových kontajnerov najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom 
období. Harmonogram pristavenia kontajnerov zverejní MsPS na svojom webovom sídle 
a webovom sídle mesta. 

6. Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby a starostlivosti o 
verejnú zeleň zabezpečuje mesto prostredníctvom MsPS pristavením vozidla a 
naložením priamo na vozidlo, podľa skutočnej potreby počas celého roka. MsPS je 
povinný zabezpečiť zhodnotenie týchto bioodpadov. 

7. Do zberných nádob určených pre biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, parkov, 
vrátane odpadu z cintorínov, nepatria kamene, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.  

8. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový 
odpad, alebo ukladať vedľa nich a zneškodňovať tento druh odpadu spaľovaním. 

 
2. Nakladanie z biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhradkárskej osady SIHOŤ  

1. Mesto zabezpečuje zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhradkárskej 
osady SIHOŤ a určuje na zhodnotenie kompostovacie zásobníky o objeme cca 1liter na 
1 m2 zelenej plochy s individuálnym kompostovaním bez vývozného cyklu. 
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2. Je zakázané spaľovať odpad zo zelene na otvorenom ohnisku. 
 
3. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností  

1. Kuchynský odpad tvoria nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky 
pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní 
zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení 
domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z 
kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové 
zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené 
potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo 
lehote minimálnej trvanlivosti (bez obalu) alebo potraviny inak znehodnotené.  

2. Fyzické osoby v bytových domoch sú povinní triediť kuchynský odpad do košíka na 
bioodpad s objemom 10 litrov vybaveným kompostovateľným vreckom. Prevetrávaný 
košík zabezpečí predchádzanie vzniku hnilobných procesov a zápachu. Odpad v 
kompostovateľnom vrecu následne umiestnia do 120 litrovej hnedej nádoby. Interval 
zberu kuchynského odpadu je 1 x 7 dní.  

3. Fyzické osoby v rodinných domoch sú povinné kompostovať kompostovateľný 
kuchynský odpad vo vlastných kompostovacích zásobníkoch. 

4. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber 
zmesového odpadu.  

 
4. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom  

1. Prevádzkovateľ kuchyne na území mesta Strážske je povinný zaviesť a zabezpečovať 
vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný 
odpad, ktorého je pôvodcom.  

2. Kuchynský a reštauračný odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber 
komunálnych odpadov v meste.  

3. Náklady spojené so zberom, skladovaním prepravou a spracovaním vrátane nákladov na 
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho 
poplatku).  

4. Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečí také typy zberných nádob, ktoré budú vyhovovať 
množstvu a druhu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 
produkovaného danou prevádzkou (zamedzenie šíreniu zápachu, zamedzenie 
pretekaniu obsahu z nádoby, a pod.). 

5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby 
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a 
iné živočíchy, ani verejnosť. Zabezpečiť si umiestnenie zberných nádob vo svojich 
prevádzkach, na svojich pozemkoch ku ktorým má užívacie právo. Ukladanie zberných 
nádob na verejných priestranstvách je zakázané.  

6. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty 
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.  

7. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s 
kuchynským a reštauračným odpadom sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, 
musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je 
oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt 
spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z) a aby 
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mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou 
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.  

8. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný na vyžiadanie Mesta poskytnúť pravdivé a úplné 
informácie súvisiace s nakladaním s biologicky rozložiteľným kuchynským a 
reštauračným odpadom.  

9. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne:  
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; tento 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,  

c)    zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie,  
d)   kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. 

Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných 
staniciach atď. 

 
5. Nakladanie s jedlými olejmi z domácností  

1.    Použité jedlé oleje a tuky z prípravy jedál v domácností môžu občania, v pevne 
uzavretej plastovej nádobe, odovzdať osobne na stredisku technických služieb počas 
prevádzkových hodín, ktoré budú zverejnené na vývesnej tabuli na zbernom dvore, na 
webovom sídle mesta a MsPS alebo z rodinných domov vyložiť spolu s ostatnými 
vytriedenými zložkami komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty...) v deň zberu ku 
priľahlej komunikácii.  

2.   V prípade spoločného nazhromaždenia fliaš oleja od viacerých rodín v bytovom dome 
môže zástupca bytového domu kontaktovať MsPS, ktorý zabezpečí odber oleja priamo 
v bytovom dome.     

3.   Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a vypúšťať do kanalizácie.  
 

VI. ČASŤ 
ZBERNÝ DVOR 

1. Prevádzkovanie zberného dvora 
1.   Zberný dvor je miesto, na ktorom môžu fyzické osoby - nepodnikatelia bezplatne 

odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu, avšak musia byť 
poplatníkom na území mesta Strážske. 

2.    Mesto prevádzkuje dva zberné dvory  
a) Zberný dvor č. 1 - stredisko technických služieb MsPS na ulici Obchodnej č. 257 
b) Zberný dvor č. 2 - stredisko triedeného zberu MsPS na ulici Agátovej č. 211  

3.    Zberný dvor č. 1 je umiestnený v oplotenom areáli mesta v lokalite strediska 
technických služieb MsPS na ulici Obchodnej č. 257. Prevádzkové hodiny zberného 
dvora budú zverejnené na vývesnej tabuli na zbernom dvore, na webovom sídle mesta 
a MsPS. 

4.    Zberný dvor č. 2 je umiestnený v oplotenom areáli mesta v lokalite stredisko 
triedeného zberu MsPS na ulici Agátovej č. 211. Prevádzkové hodiny zberného dvora 
budú zverejnené na vývesnej tabuli na zbernom dvore, na webovom sídle mesta 
a MsPS. 
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5.    Na zbernom dvore č. 1 sú v prevádzkových hodinách bezplatne odoberané vybrané 
druhy nebezpečných odpadov, objemné odpady, elektroodpad z domácností, zelený 
odpad a použitý olej z domácností. 

6.    Za poplatok je na zbernom dvore č. 1 odoberaný drobný stavebný odpad. 
7.    Na zbernom dvore č. 2 sú v prevádzkových hodinách bezplatne odoberané vytriedené 

zložky komunálneho odpadu – papier a lepenka, sklo, plasty, kovy a kompozitné obaly 
(odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi s obalov). 

8.   Zberné dvory majú na vývesnej tabuli vyznačenú prevádzkovú dobu a druhy odpadov k 
odovzdávaniu.  

9. Zber, prepravu, prevádzku zberného dvora a zhodnotenie alebo zneškodnenie 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta vykonáva 
organizácia poverená zberom – MsPS. 
 

10.  Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný:  
a) viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať 

mestu údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje,  
b) informovať mesto o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od 

obyvateľov, na zberných dvoroch,  
c) vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné 

použitie. 
 

VII. ČASŤ 
MIESTNY POPLATOK ZA ZBER, PREPRAVU A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV 

A DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV. 
 

1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov sa platí mestu miestny poplatok. 

2. Okruh platiteľov poplatkov, výšku a sadzbu poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia 
poplatkov a ďalšie náležitosti poplatkov upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Strážske o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre 
územie.  
 

VIII. ČASŤ 
PRIESTUPKY, SPRÁVNE DELIKTY A KONTROLA 

 
1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom,  
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je 

zberná nádoba určená, 
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch,  
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch, t. j. „Vlastník, 

správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po zistení, že 
na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť 
mestu, alebo príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva“, 

e) zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,  
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f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch t. j. „Konečný 
používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem odpadových pneumatík 
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber 
starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel“. 

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 
zákona o odpadoch, t. j. „Osoba, ktorá nakladá s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, 
údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné odpady 
vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, 
rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií“,  

h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, t. j. „Zakazuje sa ukladať 
oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na 
skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení“,  

i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, t. j. „Pôvodca komunálnych odpadov, 
okrem skutočností podľa odseku 1 písm. b) zákona o odpadoch je povinný nakladať 
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta, 
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, užívať zberné nádoby 
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste, ukladať zmesový 
komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné 
odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob 
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste“,  

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch, t. j. „Vykonávať na území mesta zber, 
vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, 
môže mesto samo alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s 
mestom; 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“,  

k) neposkytne mestom požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch, t. j. 
„Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného 
odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné 
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi“,  

l) spaľuje komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v 
domácnostiach.  

2. Priestupky podľa odseku 1. písm. a) až l) prerokováva mesto. Iné priestupky podľa 
zákona o odpadoch prerokováva okresný úrad. Iné správne delikty prerokováva orgán 
štátnej správy odpadového hospodárstva.  

3. Za priestupok podľa odseku 1. písm. a) až l) môže mesto uložiť pokutu do 1 500 eur.  
4. Na priestupky a na ich prerokovanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 

zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov.  

5. Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1. sú príjmom rozpočtu mesta.  
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2. Správne delikty 
1. Mesto môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 

pokutu do výšky 6 638 eur, v zmysle § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na 
podnikanie poruší povinnosti, vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia.  

2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa 
konania podľa odseku 2. dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia 
nariadenia. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a 
následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný 
predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom mesta.  
 

3. Kontrola  
1. Kontrolu dodržiavania VZN vykonáva mestská polícia a pracovníci mestského úradu 

písomne poverení primátorom Mesta.  
2. Osoby oprávnené vykonávať kontrolu VZN vykonávajú kontrolu dodržiavania všetkých 

ustanovení VZN. 
 

IX. ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto VZN, sa riadia podľa ustanovení zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti podľa osobitných predpisov.  
3. Toto VZN č. 1/2022 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. 2. 2022 

uznesením č. 265/2022. 
4. Toto VZN ruší a nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2016 o 

nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, vrátane dodatkov č. 1 až 2.  
5. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady budú upravené v iných nariadeniach. 
6. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia. 
 

 
V Strážskom 28. 2. 2022 
 
 
 
 
          
 
 

Ing. Vladimír Dunajčák  
              primátor mesta 
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Príloha č. 1  
 

HARMONOGRAM ZVOZU ZMESOVÉHO ODPADU 
 
Podnikatelia (areál Chemko, mesto): 
     
- ktorí majú objednaný vývoz 1 x týždenne  každý týždeň v utorok 
- ktorí majú objednaný vývoz 2 x týždenne  každý týždeň v utorok a v piatok 
 
Obyvatelia:  
 
- bytové domy - staré sídlisko    každý týždeň v utorok 
- bytové domy - ostatné časti mesta   každý týždeň v utorok a v piatok 
- rodinné domy        každý týždeň vo štvrtok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdeľovník: 
 
Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vyhotovené v štyroch origináloch, ktoré sa rozdelia 
nasledovne : 
 
Výtlačok č. 1 a č. 2 – primátor mesta, z toho výtlačok č. 1 na založenie 
Výtlačok č. 3 – prednosta 
Výtlačok č. 4 – hlavný kontrolór  
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