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NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom
č. 5/2020
zo dňa 16.12.2020
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom
č. 14/2019 zo dňa 12.12.2019 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Dubnica nad Váhom
Mesto Dubnica nad Váhom v zmysle § 6, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zák. č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
vydáva
Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 5/2020
I.

Predmet všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom
14/2019) sa mení nasledovne

č. 14/2019 (ďalej len „VZN č.

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Článok 1
Pôsobnosť nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) vymedzuje práva a povinnosti mesta,
pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, vrátane triedenia
zbieraných zložiek komunálneho odpadu a s drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi
z domácností na území mesta a práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri
predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi na celom území mesta.

2. Toto VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre mesto vhodný systém nakladania s komunálnymi
odpadmi vrátane objemových odpadov a odpadov z domácností s obsahom škodlivín, a
drobnými stavebnými odpadmi a starými vozidlami na území mesta.

3. Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území mesta Dubnica nad Váhom, pričom
územím mesta Dubnica nad Váhom sa rozumie
Váhom a Prejta (ďalej len územie mesta).

jeho katastrálne územie Dubnica nad

Článok 2
Základné pojmy
1. Základné definície pojmov, ako odpad, pôvodca odpadu, držiteľ odpadu, nebezpečný odpad,
komunálny odpad, drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, nakladanie s
odpadom, zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadu, zber odpadu, zložka
komunálnych odpadov, skládka odpadov, elektroodpad z domácností, biologicky rozložiteľné
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komunálne odpady, osoba zodpovedná za zber komunálnych odpadov, zberný dvor,
prevádzkovateľ kuchyne a pod. upravuje osobitný právny predpis a to zákon o odpadoch.

2. Program odpadového hospodárstva je základný programový dokument pre riadenie
odpadového hospodárstva mesta Dubnica nad Váhom v oblasti nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovaný a aktualizovaný na základe zákona o
odpadoch, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich
dosiahnutie.
3. Elektronická evidencia komunálnych odpadov – je elektronická identifikácia a evidencia miery
zapojenosti do zberov vybraných druhov a vyhradených druhov komunálnych odpadov
jednotlivými platiteľmi miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
počas kalendárneho roka pomocou identifikátorov vydaných mestom.

II. ČASŤ
Článok 3
Spoločné ustanovenia
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o
odpadoch; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto
rozhodnutím.
2. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný mestský
systém na území mesta, preto je povinný každý nakladať s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi v súlade s týmto VZN.
3. Zakazuje sa vykonávať činnosti, ktoré sú zakázané podľa zákona o odpadoch. 1)
4. Mesto Dubnica nad Váhom je povinné dodržiavať schválený program odpadového
hospodárstva podľa zákona o odpadoch.
5. Povinnosti držiteľa odpadu upravuje osobitný právny predpis a to zákon o odpadoch.
6. Vykonávať zber alebo prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov s
výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne na území mesta, môže mesto samo alebo ten, kto má s mestom
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti, to sa nevzťahuje na distribútorov
vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných
batérií a akumulátorov.
7. Mesto Dubnica nad Váhom zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na
základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva, sledovaním vývojových
trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich
zákonných povinností.

Článok 4
Hierarchia odpadového hospodárstva mesta
1. Na území mesta je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu
záväzných priorít odpadového hospodárstva:
a/ predchádzať vzniku odpadu,
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b/ príprava na opätovné použitie,
c/ recyklácia,
d/ iné zhodnotenie, napríklad energetické
e/ zneškodňovanie.

Článok 5
Povinnosti pôvodcu komunálnych odpadov
1. Povinnosťami pôvodcu alebo držiteľa komunálnych odpadov (ďalej len „KO“) a drobných
stavebných odpadov (ďalej len „DSO“) sú:
a/ zapojiť sa do systému zberu KO a DSO v meste,
b/ nakladať alebo zaobchádzať s KO a DSO v súlade s týmto VZN,
c/ používať zberné nádoby a vrecia zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v
meste,
d/ ukladanie komunálnych odpadov alebo ich oddelených zložiek a drobných stavebných
odpadov na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob a vriec
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste,
e/ v prípade, že pôvodcovi odpadu vznikne väčšie množstvo zmesového KO a pridelená
nádoba mu nepostačuje, je povinný si zakúpiť na Mestskom úrade Dubnica nad Váhom,
(ďalej len „MsÚ Dubnica nad Váhom“) 70 l logom mesta označené vrecia a zmesový KO
navyše do nich uložiť,
f/ používať na uloženie zmesového KO iba nádobu patriacu k nehnuteľnosti kde býva,
zakazuje sa vyhadzovať zmesový KO do zberných nádob určených pre iných účastníkov
systému zberu,
g/ ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a oznámiť
mestu prostredníctvom mestského úradu vznik poplatkovej povinnosti 30 dní od vzniku
poplatkovej povinnosti podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
h/ umožniť mestu alebo subjektom povereným mestom označenie zbernej nádoby na
zmesový KO identifikačnou nálepkou alebo iným spôsobom,
ch/ umožniť mestu kontrolu obsahu zbernej nádoby na zmesový KO,
i/ preukázať kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu a užívanie kompostovacieho
zásobníka, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu,
j/ prevziať od mesta identifikátor elektronickej evidencie komunálnych odpadov,
k/ v prípade straty alebo poškodenia prideleného identifikátora elektronickej evidencie
komunálnych odpadov pôvodcom/držiteľom odpadu, ohlási túto skutočnosť na mestský
úrad do 10 pracovných dní. Mesto zabezpečí nový identifikátor pre pôvodcu/držiteľa
odpadu za úhradu, ktorá je vo výške aktuálnych obstarávacích nákladov na identifikátor.
2. Pôvodca ako organizátor kultúrnych, športových aj jednorazových podujatí a činnosti pre
verejnosť je povinný:
a/ zabezpečiť dostatok zberných nádob, resp. vriec na zmesový KO,
b/ zabezpečiť triedený zber zložiek KO,
c/ v stravovacích prevádzkach trvalých i jednorazových (napr. stánkoch, bufetoch,
terasovom posedení, pojazdných predajniach a podobných zariadeniach) zabezpečiť
čistotu a poriadok, a to najmä umiestnením dostatočného počtu zberných nádob,
resp. vriec.
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III. ČASŤ
SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM NA ÚZEMÍ MESTA
Článok 6
Komunálny odpad a jeho zložky
1.

Pojem resp. definíciu pojmov komunálny odpad, zložka komunálnych odpadov, triedený
zber komunálnych odpadov, zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad, zberný
dvor, kalendárový zber, množstvový zber upravuje osobitný právny predpis. 2)

2. Toto VZN upravuje podrobnosti nakladania zo zložkami KO vrátane oddelene zbieraných
zložiek KO ktoré sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20. Katalóg odpadov je
ustanovený vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení.
3.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov (ďalej len „RZV“) – znamená povinnosť výrobcu
vyhradeného výrobku postarať sa o svoj výrobok počas celého životného cyklu, teda aj
o odpad, ktorý z výrobku vznikne. Výrobca vyhradeného výrobku je povinný znášať všetky
finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie,
zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieranej zložky
komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu.

4.

Výrobca vyhradeného výrobku si môže plniť vyhradené povinnosti, ktoré mu ukladá zákon
viacerými spôsobmi:
a) individuálne
b) kolektívne pomocou Organizácie zodpovednosti výrobcov OZV (ďalej len OZV),
s ktorou má zmluvný vzťah, na základe ktorého OZV preberá za plnenie povinností
zodpovednosť.
c) prostredníctvom tretej osoby – iba pri batériách a akumulátoroch
Všetky tri spôsoby plnenia povinností výrobcov vyhradených výrobkov podliehajú udeleniu
autorizácie Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR).

5.

Vyhradené prúdy odpadov: obaly,
a akumulátory, vozidlá a pneumatiky.

neobalové

výrobky,

elektrozariadenia,

batérie

6. Za triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného
prúdu – obaly a neobalové výrobky preberá zodpovednosť OZV, ktorá má podpísanú
zmluvu s mestom a so zberovou spoločnosťou, ktorá v meste realizuje zber
komunálneho odpadu, ak si ho mesto nerealizuje samo.
6.1. OZV v meste je povinná:
a) vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby jej oprávneného pôsobenia
b) zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho
odpadu patriacej do vyhradeného prúdu (teda aj po splnení limitu podľa prílohy č.3
zákona č.79/2015 Z.z.)
c) vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským zameraním na
konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere
komunálnych odpadov a predchádzaní vzniku odpadov
6.2. OZV má povinnosť akceptovať systém triedeného odpadov z obalov a neobalových
výrobkov zavedený v meste.
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Článok 7
Umiestnenie nádob na odpad
1.

Projektanti a investori pri vypracovávaní projektových dokumentácií rodinných domov a
bytových domov musia umiestnenie všetkých druhov nádob na odpad konzultovať
s mestom. 4/
Pri jeho určovaní sa musí dbať, aby:
a/ k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na
vhodnú manipuláciu s nádobami a zároveň
musia vyhovovať bezpečnostným,
požiarnym a iným predpisom,
b/ nebol narušený estetický vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c/ nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk,
frekventovaných miest a pod.
d/ nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e/ nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii.

2.

Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje
premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu.
Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch je
spevnené miesto, mestom určené na umiestnenie najmä zberných nádob na zmesový
komunálny odpad alebo na triedene zbierané zložky komunálneho odpadu. Výnimku môže
povoliť mesto.

3.

4.

Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na
vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť mesto.

5.

V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na
odpad, je majiteľ /správca resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich
premiestnenie a následne po ich vyprázdnení o uloženie nádob na vyhradené miesto.

6.

Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach
hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.

7.

V lokalite, kde nie je možné umiestniť zbernú nádobu sa na zber komunálneho odpadu
používajú vrecia veľkosti 70l, 30l a 15l a interval ich vyprázdňovania – max. 3 x týždenne,
ktoré sa ukladajú na miesto určené mestom.

Článok 8
Nakladanie so zmesovým KO
1.

Na území mesta sa systém zberu KO, do ktorého sú povinní sa zapojiť všetci pôvodcovia
odpadu zavádza pre:
a) Fyzické osoby (ďalej len „FO“) – občanov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt,
alebo ktorí sú na území mesta oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) Fyzické osoby – podnikatelia (ďalej len „FOP“) – ktoré majú miesto podnikania alebo
prevádzku na území mesta.
c) Právnické osoby (ďalej len „PO“) – ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území mesta
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2.

Na území mesta sa určuje:
povinná štandardná zberná nádoba pre platiteľov poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad na zmesový komunálny odpad 60 l, 120 l, 1100 l, 5m3, 3 m3 a 2,4 m3
nádoba a 70 l, 30 l a 15 l plastové vrece s erbom mesta.

3.

V prípade straty alebo poškodenia zbernej nádoby pôvodcom/držiteľom odpadu alebo jej
odcudzenia, mesto zabezpečí ďalšiu nádobu pre pôvodcu/držiteľa odpadu za úhradu, ktorá
je vo výške aktuálnych obstarávacích nákladov na nádobu.

4.

Zberné nádoby a plastové vrecia s erbom mesta sa nesmú preplňovať ani preťažovať
odpadom. Zberné nádoby, ktoré sú uzatvorené vekom, sa musia po vložení odpadu
uzavrieť, vrece zaviazať.

5.

Množstvový zber na území mesta je zavedený pre PO, FOP a FO v IBV, FO v bytových
domoch s maximálne ôsmymi bytovými jednotkami na základe vyplnenej žiadosti
poplatníkov príslušných bytových jednotiek (príloha č.6 VZN 3/2020). Pri uvedenom zbere
počet nádob, vriec, ich objem a interval vývozu musí byť zvolená tak, aby bola primeraná
množstvu vyprodukovaného odpadu. Veľkosť nádoby a frekvenciu vývozu odsúhlasuje
poverený zamestnanec mesta. Mesto je oprávnené kedykoľvek náhodne vykonať kontrolu
množstva vyprodukovaného odpadu.

6.

Pri množstvovom zbere veľkosť nádoby, vriec na KO a interval vývozu musia zodpovedať
minimálne rozsahu uvedenému v odseku 9 a odseku 10 tohto článku. V prípade
množstvového zberu má poplatník možnosť požiadať aj o väčšiu nádobu, resp. nádoby na
viaceré nehnuteľnosti ako je určené týmto VZN.

7. Z hľadiska dodržania hygienických zásad sa na území stanovuje interval vývozu zmesového
KO s minimálnym intervalom 1 x za 14 dní. Interval vývozu odpadu je vyznačený na zbernej
nádobe nálepkou.
8. Počet nádob a interval vývozu nádob na KO sa stanovuje tak, aby pridelený objem zberných
nádob postačoval počtu pôvodcov odpadu a bolo možné všetok potenciálne vzniknutý KO
uložiť do pridelených zberných nádob (vychádza sa z priemernej produkcie odpadu).
9. Pri stanovení minimálneho počtu nádob a intervalu ich vývozu pre rodinné domy, bytové
domy, FOP a PO sa stanovuje pri množstvovom zbere:
Veľkosť nádoby
60 l
120 l
120 l
120 l
120 l
1 100 l
1 100 l
1 100 l

Interval vývozu
1x za 14 dní
1x za 14 dní
1x týždenne
2x týždenne
3x týždenne
1x týždenne
2x týždenne
3x týždenne

Počet poplatníkov
1-4
5-6
7-8
9-10
11-15
15-50
51-80
81-100

10. Pre zariadenia, poskytujúce pohostinské, reštauračné a kaviarenské služby sa minimálny
počet vriec stanovuje:
a) do 30 miest na sedenie:
70 l odpadu týždenne
b) 30 – 60 miest na sedenie: 140 l odpadu týždenne
c) nad 60 miest na sedenie: za každých ďalších 30 miest je pripočítaných 70 l odpadu.
11. Ak rodinné domy, bytové domy, FOP a PO preukážu poverenému pracovníkovi mesta, že
separujú triedený zber a BRO (kompostér, kompostovisko) v súlade so zákonom o
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odpadoch a týmto VZN, môžu si zvoliť o objem nižšiu nádobu na zmesový KO ako určuje
VZN.
12. V prípade, že dôjde u FO, FOP a PO k zmenám (napr. počtu poplatníkov pri paušálnom
zbere, k zmene mena poplatníka) vzniká povinnosť do 30 dní od vzniku zmeny nahlásiť túto
skutočnosť mestu prostredníctvom mestského úradu.
13.

Neoznačené vrecia s odpadom nie sú odvážané. Ukladať zmesový komunálny odpad vedľa
nádob, alebo do nádob, ktoré nemá pôvodca odpadu oficiálne pridelené v súlade s týmto
VZN je zakázané.

14. V lokalite, kde sa na zber KO používajú vrecia veľkosti 70 l, 30 l a 15 l, ktoré sa ukladajú na
miesto určené mestom, sa môžu vykladať v dňoch: Pondelok, Streda, Piatok od 6,00 h – do
8.00 h. Zberová spoločnosť zabezpečí ich odvoz od 8.00 h - do 12.00 h.
15.

Vrecia na KO je potrebné vyzdvihnúť si v príslušnom kalendárnom roku, inak nárok zaniká.
FOP a PO sú povinné si vyzdvihnúť prednostne nárok na počet vriec, ktorý im vznikol
v zmysle prihlásenia sa k poplatku za KO a DSO. V prípade, že po vyčerpaní nároku na
vrecia FOP a PO potrebujú ešte ďalšie vrecia, môžu si ich zakúpiť v meste
prostredníctvom mestského úradu alebo požiadať o zmenu už ohlásených údajov
v žiadosti o zabezpečenie vývozu KO vznikajúceho na území mesta.

Článok 9
Systém zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu
1. Zber 60 l, 120 l, 1100 l, 5m3, 3 m3 a 2,4 m3 nádoby a 70 l, 30 l a 15 l plastových vriec sa
uskutočňuje podľa harmonogramu zberu zberovej spoločnosti na základe zmluvy.

2. Zberová spoločnosť/osoba zodpovedná za zber zmesových komunálnych odpadov

vykonávaním zberu, prepravou a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov je povinná:
a) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
ekologickým a iným nedostatkom, príp. škode na majetku,
b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob tieto odstrániť
a udržiavať stanovište zberných nádob v čistote zametaním
d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu alebo
výmenu do 3 dní,
e) zabezpečovať zber triedených zložiek komunálneho odpadu v zmysle platného
Kalendára zberu triedeného odpadu a požiadaviek mesta,
f) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,
g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývozov vriec na triedené zložky, ktoré
obsahujú určenú zložku,
h) osoba zodpovedná za zber KO priebežne sleduje pri svojej činnosti zloženie
komunálnych odpadov a je povinná ohlásiť mestu každú podstatnú /dlhodobú/ zmenu v
zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového
hospodárstva.
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IV. ČASŤ
Článok 10
Triedený zber KO
1.

Vytriedené zložky KO sa zberajú:
a) donáškovým systémom do farebne a špeciálne upravených zberných nádob na triedenie
rozmiestnených na území mesta,
b) zbernými vrecami na triedenie,
c) celomestskými mobilnými zbermi,
d) v zbernom dvore (ul. Nádražná 4007),
e) na mestskom kompostovisku.

2.

Vytriedené zložky KO zhromaždené v zberných nádobách alebo zberných vreciach na
triedenie, je oprávnená vyberať a zberať výlučne zberová spoločnosť, ktorá má uzavretú
zmluvu s mestom.

3. Mesto vykonáva triedený zber odpadov pre komodity:
a) papier a lepenka – do modrej zbernej nádoby na papier, modrého zberného vreca na
papier, alebo do zberného dvora, zber papiera sa vykonáva aj mobilným zberom.
Vykonávajú ho spoločnosti na území mesta, ktoré majú uzatvorenú zmluvu s mestom,
b) plasty – do žltej zbernej nádoby na plasty, žltého zberného vreca na plasty, alebo do
zberného dvora,
c) sklo (biele, farebné) – do zelenej alebo bielej zbernej nádoby na sklo, špeciálnych vriec,
alebo do zberného dvora,
d) kovy – do červenej zbernej nádoby na kovy a kompozity, čierneho zberného vreca na kovy
a kompozity, alebo do zberného dvora,
e) šatstvo a textílie – do zbernej nádoby na textil, alebo do zberného dvora,
f) batérie a drobný elektroodpad – do zbernej nádoby na batérie a drobný elektroodpad, do
zbernej nádoby na batérie vo vybratých obchodoch, do zberného dvora,
g) akumulátory – do zberných nádob na akumulátory na čerpacích staniciach pohonných
hmôt, do zberného dvora, odovzdať v pôvodnom alebo ochrannom obale,
h) žiarivky a iné odpady s obsahom ortuti, odpadové oleje, lepidlá, rozpúšťadlá, farby,
kyseliny, pesticídy, detergenty a iné odpady, alebo obaly s obsahom škodlivín – do
zberného dvora,
i) elektroodpad – do zberného dvora, distribútorovi uskutočňujúcemu spätný odber
elektrozariadení a elektroodpadu, počas celomestského mobilného zberu. Odovzdávaný
elektroodpad musí byť kompletný a nerozobratý.
j) lieky a liečivá - odovzdať v ktorejkoľvek lekárni na území mesta,
k) biologicky rozložiteľný odpad (zo záhrad a parkov) - odovzdať zberovej spoločnosti počas
celomestského mobilného zberu biologicky rozložiteľných odpadov, alebo na mestskom
kompostovisku na ulici Športovcov,
l) objemný odpad – odovzdať zberovej spoločnosti počas celomestského mobilného zberu
objemného odpadu alebo do zberného dvora,
m) kompozitné obaly (len kartónové obaly od ovocných štiav a džúsov, mliečnych výrobkov,
vína, pracích prostriedkov a pod.) - odovzdať do červenej zbernej nádoby na kovy a
kompozity, čierneho zberného vreca na kovy a kompozity, alebo do zberného dvora,
n) zemina a kamenivo, drobný stavebný odpad (DSO) – do zberného dvora,
o) opotrebovaný jedlý olej, tuk, alebo masť (nie motorový olej, ani iné ropné a chemické
produkty) - odovzdať v 1 až 10-litrovej priehľadnej PET fľaši do zapojených škôl, pri zbere
kovov a kompozitov od rodinných domov zberovej spoločnosti počas celomestského
mobilného zberu jedlých olejov alebo do zberného dvora, do 240 l označených zberných
nádob na opotrebovaný jedlý olej, tuk alebo masť.
p) biologicky rozložiteľný odpad (zelený a kuchynský) – do hnedej zbernej nádoby.
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4.

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta svoje vytriedené suroviny (školské zbery)
odovzdajú PO alebo FOP, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom a organizáciou
zodpovednosti výrobcov.

Článok 11
Intervaly zberu
(1) Zberová spoločnosť je povinná dodržiavať zmluvne dohodnutý harmonogram zberu KO
a taktiež termíny zberu triedeného odpadu podľa platného „Kalendára zberu triedeného
odpadu mesta Dubnica nad Váhom“ :
Bytové domy :
a) zberné nádoby na zmesový KO – prideľuje mesto bytovým domom primerane k počtu
obyvateľov jednotlivých bytových domov k stojisku komunálneho odpadu (článok 8 bod 9
tohto VZN) zberné nádoby na triedenie - papier, plasty, kovy a kompozity, textil, sklo
farebné, sklo biele – podľa potreby, aby nedochádzalo k ich prepĺňaniu,
b) objemný odpad zber 2 x ročne (jar a jeseň),
c) batérie a akumulátory, nebezpečný odpad, elektroodpad zber 2 x ročne (jar a jeseň),
d) opotrebovaný jedlý olej, tuk, alebo masť - do 240 l označených zberných nádob na
opotrebovaný jedlý olej, tuk, alebo masť.
e) biologicky rozložiteľný komunálny odpad – hnedá označená zberná nádoba.
Rodinné domy :
a) zberné nádoby na zmesový KO – podľa harmonogramu (kontajnerovo-intervalový
množstvový zber),
b) triedené zložky odovzdávajú rodinné domy vo vreciach – podľa harmonogramu a podľa
platného zberového kalendára,
c) objemný odpad zber 2 x ročne (jar a jeseň),
d) batérie a akumulátory, nebezpečný odpad, elektroodpad – zber 2 x ročne (jar a jeseň)
e) zberné nádoby na separáciu
f) textil, sklo biele, sklo farebné – podľa potreby, aby nedochádzalo k ich prepĺňaniu,
g) opotrebovaný jedlý olej, tuk, alebo masť - podľa Kalendára triedeného zberu počas zberu
kovov a kompozitov,
h) biologicky rozložiteľný komunálny odpad- kompostér, hnedá označená zberná nádoba,
vrece
PO a FO - podnikatelia :
a) zberné vrecia na triedenie odpadu skupiny 20 podľa Katalógu odpadov, podľa
harmonogramu zberovej spoločnosti alebo môžu odovzdať na zberný dvor,
b) zberné nádoby na triedenie odpadu skupiny 20 podľa Katalógu odpadov- podľa
harmonogramu zberovej spoločnosti alebo môžu odovzdať na zberný dvor,
c) zberné nádoby na zmesový KO – podľa harmonogramu (kontajnerovo-intervalový
množstvový zber),
d) zberné vrecia na zmesový KO (len v lokalite, kde nie je možné umiestniť zbernú nádobu) –
podľa harmonogramu (kontajnerovo-intervalový množstvový zber)
e) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – podľa potreby, maximálne 1x14dní
(zabezpečujú si nádoby a odvoz na vlastné náklady)
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Celomestské mobilné zbery :
a) Biologicky rozložiteľný odpad (zo záhrad a z parkov) - podľa platného Kalendára zberu
triedeného odpadu mesta Dubnica nad Váhom. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a
parkov do zberných nádob na komunálny odpad a na iné miesta ako je určené.
b) Termín odvozu objemného odpadu a elektroodpadu je oznámený obyvateľom zaužívaným
spôsobom (jar a jeseň).
c) Opotrebovaný jedlý olej, tuk, alebo masť sa odovzdáva prostredníctvom zapojených škôl
alebo podľa platného Kalendára zberu triedeného odpadu mesta Dubnica nad Váhom.

V. ČASŤ
Článok 12
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa
kuchyne.
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob
určených na zber komunálnych odpadov (zákon o odpadoch).
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. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia
spĺňať požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 1069/2009 o
vedľajších živočíšnych produktov a Nariadením EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostala verejnosť.
Zároveň k obsahu kontajnera zabrániť prístupu hlodavcov a iných živočíchov.
6. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
7. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia /leto – zima/, pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
8. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s tretím subjektom 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Tretí subjekt musí mať schválenie na vykonanie činnosti spracovania
týchto odpadov príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
9. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť mestu, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý
má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
10. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s
hierarchiou odpadového hospodárstva.
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Článok 13
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a z parkov
a biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom - obyvatelia
1. Je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať, vhadzovať do zberných nádob alebo vriec
na zmesový KO) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, z cintorínov a ďalšej
zelene na pozemkoch PO, FO, ak sú súčasťou KO vrátane biologicky rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov.
2. Pôvodca / držiteľ môže biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, doviezť / priniesť
na vlastné náklady na mestské kompostovisko.
3. Konáre z orezaných stromov je ich pôvodca / držiteľ povinný porezať na dĺžku max. 1 m,
zviazať do balíkov a zhromaždiť v tesnej blízkosti stanovišťa zbernej nádoby na zmesový KO
počas vyhláseného celomestského mobilného zberu bioodpadov. Ostatný biologicky
rozložiteľný odpad (tráva, lístie) je ich pôvodca/držiteľ povinný zhromažďovať v tesnej
blízkosti stanovišťa zbernej nádoby na zmesový KO počas vyhláseného celomestského
mobilného zberu bioodpadov. Biologicky rozložiteľný odpad zo stromov (konáre, kmene) je
zakázané zmiešavať s ostatným biologicky rozložiteľným odpadom (tráva, lístie, zelený
odpad – byle zo záhradných kvetov a plodín: rajčiny, zemiaky, uhorky......všetky rozdeliť a
uložiť samostatne). V prípade zmiešania biologicky rozložiteľného odpadu, odpad nebude
odvezený počas vyhláseného celomestského mobilného zberu bioodpadov.
4. Vianočné stromčeky sa zhromažďujú pri stanovištiach zberných nádob zmesového KO
(bytové domy) alebo pred bránkou (rodinné domy) počas vyhláseného celomestského
mobilného zberu bioodpadov.
5. Mesto nezavedie a nebude vykonávať zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
okrem mobilného zberu odpadov zo zelene v mestských lokalitách, kde preukáže že 100%
domácnosti kompostuje vlastný odpad.
6. Je zakázané do zbernej nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad vhadzovať
biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene, záhrad a parkov.
VI. ČASŤ
Článok 14
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

1. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber

drobných stavebných odpadov určí mesto vo všeobecne záväznom nariadení o poplatkoch
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Drobný stavebný odpad môžu občania odovzdať v zbernom dvore.
3. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním
prednostne vytriediť na jednotlivé zložky.

4. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob/vriec na zmesový komunálny odpad
alebo vedľa nich.
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5. Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti priamo v zbernom dvore

správcovi dane, t.j. poverenému zamestnancovi mesta, o čom sa poplatníkovi následne vydá
príjmový pokladničný doklad. Poplatok sa platí vždy (aj viackrát do roka) za skutočne
odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu“
podľa platného VZN mesta
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok 15
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
1. Odpadové pneumatiky je povinný konečný užívateľ odovzdať v súlade osobitným predpisom
distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného
tovaru.
2. Odpadové pneumatiky z vozidla kategórie M1 môže konečný užívateľ odovzdať na zbernom
dvore.

Článok 16
Staré vozidlá
1. Ak sa u obyvateľa na území mesta nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, je povinný na
vlastné náklady zabezpečiť odovzdanie starého vozidla, ktoré je odpadom, oprávnenej
osobe vykonávajúcej spätný zber starých vozidiel alebo oprávnenému spracovateľovi starých
vozidiel. O takomto odovzdaní vozidla je povinný uchovávať doklad odoberajúcej
organizácie.
2. Držiteľ starého vozidla je povinný zabezpečiť na vlastné náklady jeho odstránenie z miesta,
na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad
mesta či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

VII. ČASŤ
Článok 17
Prevádzkovanie zberného dvora
1. TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. so sídlom Nádražná 4007 P.O.BOX 12, Dubnica nad
Váhom, IČO:36 312 941 prevádzkuje zberný dvor na ul. Nádražná 4007, kde možno
odovzdať vytriedené zložky komunálneho odpadu (viď IV. časť tohto VZN). Obyvateľ pri
odovzdávaní odpadu v zbernom dvore musí preukázať svoju totožnosť.
2.

Bližšie informácie
www.tsmdubnica.sk

o prevádzkovaní

3. Kontaktné údaje
3.1 TSM Dubnica nad Váhom:
mobil: +421 907 896 487
e-mail: separacia@tsmdubnica.sk

zberného

dvoru

sú

na

webovom

sídle
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3.2 Mesto Dubnica nad Váhom, referát odpadového hospodárstva:
telefón: +421 42 4455763
e-mail: odpady@dubnica.eu
4. Držiteľ KO odovzdávajúci odpad v zbernom dvore je povinný
a) preukázať sa obsluhe zberného dvora dokladmi, ktoré ho oprávňujú odovzdať KO na
zbernom dvore,
b) rešpektovať prevádzkový poriadok zberného dvora a pokyny obsluhy zberného dvora
Kalendár zberu triedeného odpadu www.dubnica.eu

VIII. ČASŤ
Článok 18
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Vlastník pozemku je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie zakladania nepovolenej
skládky odpadov na jeho pozemku.

2. Oznámenie o umiestnení odpadu nachádzajúceho sa na nehnuteľnosti v územnom katastri
mesta Dubnica nad Váhom a Prejta, ktorý je umiestnený v rozpore so zákonom o odpadoch
môže podať fyzická alebo právnická osoba Mestskému úradu v Dubnici nad Váhom,
Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom, osobne, telefonicky na číslo: 042/4455763,
4455736 alebo na e-mailovú adresu: msu@dubnica.eu. Nezákonne umiestnený odpad
možno oznámiť aj príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
3. Vlastník/správca/nájomca/ nehnuteľnosti je povinný po zistení skutočnosti, že na
nehnuteľnosti sa nachádza nezákonne umiestnený odpad, bezodkladne túto skutočnosť
oznámiť mestu, alebo príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Článok 19
Priestupky a pokuty
1. Priestupku sa dopustí každý, kto svojou činnosťou poruší zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov alebo s ním súvisiace predpisy a toto nariadenie.
2. Ak nie je v zákone o odpadoch výslovne ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa
vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

IX. ČASŤ
Článok 20
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti FO, PO a FO, oprávnených na podnikanie,
vyplývajúce z osobitných predpisov.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa mení VZN č. 14/2019 zo dňa 12.12.2019 o nakladaní
s odpadom
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3. Na tomto VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dubnica nad Váhom č. 14/2019 zo dňa 12.12.2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dubnica nad Váhom sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom podľa § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení dňa 16.12.2020 uznesením č. ...../2020.
4. VZN č. 5/2020 bolo vyvesené po schválení v MsZ dňa 17.12.2020 a nadobúda účinnosť
dňom 1.1.2021.

V Dubnici nad Váhom dňa 16.12.2020
Mgr. et Mgr. Peter Wolf
primátor mesta

1/ § 13 zákona č. 79/2015 Z.z.
2/ § 80 zákona č. 79/2015 Z. z..
3/ § 45, ods.2 a § 44, ods.3 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.

