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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom
č. 02/2016
zo dňa 15.06.2016
o nakladaní s odpadom
Mesto Dubnica nad Váhom v zmysle § 6, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2016 o nakladaní s odpadom

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenie
Článok 1
Pôsobnosť nariadenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) 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 obce a práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní
vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi na celom území mesta.

2. Toto nariadenie 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.
3. Ustanovenia tohto nariadenia sú účinné na celom území mesta.

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 komunálne odpady, osoba
zodpovedná za zber komunálnych odpadov, zberný dvor, prevádzkovateľ kuchyne a pod.
upravuje osobitný právny predpis zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len 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.
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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. Zakazuje sa vykonávať činnosti, ktoré sú zakázané podľa zákona o odpadoch. 1/
3. Mesto Dubnica nad Váhom je povinné vypracovať a dodržiavať schválený program
odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch.
4. Povinnosti držiteľa odpadu upravuje osobitný právny predpis zákon o odpadoch.
5. Povinnosťami pôvodcu alebo držiteľa komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sú:
a/ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste,
b/ užívanie zberných nádob zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c/ ukladanie komunálnych odpadov alebo ich oddelených zložiek a drobných stavebných
odpadov na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v meste.
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.
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.

III. ČASŤ
Systém zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob separovaného zberu
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobnými
stavebnými
odpadmi a inými komunálnymi odpadmi
Článok 4
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/
Toto VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami komunálneho
odpadu. 3/
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2. 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.
3. 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).
4. Vyhradené prúdy odpadov: obaly,
a akumulátory, vozidlá a pneumatiky.

neobalové

výrobky,

elektrozariadenia,

batérie

5. 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.
5.1. 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
5.2. OZV má povinnosť akceptovať systém triedeného odpadov z obalov a neobalových
výrobkov zavedený v meste.

Článok 5
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,
b/ nebol narušený 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 prísne
zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu.
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3. 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,
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 - 3 x týždenne, ktoré sa
ukladajú na miesto určené mestom.

Článok 6
Systém zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu
1. V katastrálnom území mesta Dubnica nad Váhom sa určuje:
a/ povinná štandardná zberná nádoba pre platiteľov poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad na zmesový komunálny odpad je 60l, 120l a 1100l nádoba a 70l, 30l a 15l
plastové vrece so znakom mesta.
2. 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 obstarávacích nákladov na nádobu.
3. Zber 60l, 120l, 1100l smetných nádob a 70l, 30l a 15l plastových vriec uskutočňuje podľa
harmonogramu zberu zberovej spoločnosti na základe zmluvy.

4. 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 závadám, príp. ku 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,
g/ uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,
h/ uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývozov vriec na triedené zložky, ktoré obsahujú
určenú zložku,
i/ 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 7
Triedený zber komunálneho odpadu
1. Vytriedené zložky komunálneho odpadu (ďalej len 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 (Stredisko triedeného zberu, ul. A. Sládkoviča),
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,
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 – do zbernej nádoby na batérie vo vybratých obchodoch (Potraviny ZDROJ-VOPO
(Pod kaštieľom), Obchodný dom FIX (Nám. Matice slovenskej), Potraviny PRIMA-ZDROJ
(Dubničanka - Centrum II), Potraviny Sobotová (Účko - Pod hájom), 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
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 základných škôl, 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.
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p)

Požiadavku na bezplatný odvoz odpadu uvedeného v písm. f) až i) a l) môže
pôvodca/držiteľ odpadu nahlásiť do Strediska triedeného zberu (článok 11, ods.4 tohto
nariadenia). Termín zberu sa dozvie pri nahlásení požiadavky.

(4) Školy budú svoje vytriedené suroviny odovzdávať organizácii zodpovednosti výrobcov cez
TSM Dubnica nad Váhom, ktorá má podpísanú zmluvu s mestom. OZV vyplatí škole
finančné prostriedky za vytriedené suroviny.

Článok 8
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 n. Váhom“ :

Bytové domy :

a) zberné nádoby na zmesový KO – podľa harmonogramu (kontajnerovo-intervalový
množstvový zber),
b) zberné nádoby na triedenie - papier, plasty, kovy a kompozity, textil, sklo farebné, sklo biele,
batérie – podľa potreby, aby nedochádzalo k ich prepĺňaniu,
c) objemný odpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad, elektroodpad – podľa
požiadavky na odvoz odpadu, nahlásenú do Strediska triedeného zberu, ktorý sa vykoná
bezplatne v určenom termíne
d) opotrebovaný jedlý olej, tuk, alebo masť - podľa Kalendára triedeného zberu počas
celomestského mobilného zberu jedlých olejov

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, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad, elektroodpad – podľa
požiadavky na odvoz odpadu, nahlásenú do Strediska triedeného zberu, ktorý sa vykoná
bezplatne v určenom termíne
d) zberné nádoby na separáciu – textil, sklo biele, sklo farebné – podľa potreby, aby
nedochádzalo k ich prepĺňaniu,
e) opotrebovaný jedlý olej, tuk, alebo masť - podľa Kalendára triedeného zberu počas zberu
kovov a kompozitov.

PO a FO - podnikatelia :
a) zberné vrecia na triedenie - 1 x týždenne; prípadne na základe individuálnych potrieb
právnickej osoby alebo podnikateľa,
b) zberné nádoby na triedenie - podľa potreby, aby nedochádzalo k ich prepĺňaniu,
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 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, na iné miesta než určené.

b)

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 9
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 náklady 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 nedostali hlodavce a iné
živočíchy ani verejnosť.
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 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a aby
mala schválenie na vykonanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou.
9. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, 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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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 a občianskych združení, ak sú súčasťou KO vrátane biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov.
2. Pôvodca / držiteľ môže biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, ak je súčasťou KO,
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 celomestské 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 (BD)
alebo pred bránkou RD počas vyhláseného celomestského mobilného zberu bioodpadov.
5. Mesto nezavedie a nebude vykonávať zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
okrem odpadu zo zelene, pretože je to pre mesto ekonomicky neúnosné, náklady na nakladanie
s komunálnymi odpadmi mesto nepokrýva ani pri určenom poplatku vyššom ako 50% zo
zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.
6. Je zakázané do zbernej nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad vhadzovať
biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene, záhrad a parkov.

VI. ČASŤ
Článok 10
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu (ďalej len DSO)
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 a drobné stavebné odpady.
2. Drobný stavebný odpad môžu občania odovzdať v Stredisku triedeného zberu.
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.

9
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“ (čl. II, ods. 7, VZN mesta Dubnica nad
Váhom č. 12/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

VII. ČASŤ
Článok 11
Prevádzkovanie zberného dvora
1. TSM Dubnica nad Váhom prevádzkuje Stredisko triedeného zberu (zberný dvor), ul.
Sládkovičova 1678/21, kde možno odovzdať vytriedené zložky komunálneho odpadu (viď IV.
časť tohto VZN). Obyvateľ pri odovzdávaní odpadu v zbernom dvore musí preukázať svoju
totožnosť.
2. TSM Dubnica nad Váhom, Stredisko triedeného zberu v zmysle § 69 zákona č.79/2015
nie je oprávnené odoberať odpadové pneumatiky. Tie sa odovzdávajú len distribútorom
pneumatík (predajne, servisy....).
3. Bližšie informácie o prevádzkovaní Strediska triedeného zberu (zberný dvor) sú na stránke
www.tsmdubnica.sk .
4. Kontaktné údaje pre nahlasovanie mobilných zberov:
4.1 TSM Dubnica nad Váhom:
telefón: +421 42 4423373
mobil: +421 907 896 487
e-mail: separacia@tsmdubnica.sk
4.2 Mesto Dubnica nad Váhom, referát odpadového hospodárstva:
telefón: +421 42 4455763
e-mail: odpady@dubnica.eu
Kalendár zberu triedeného odpadu www.dubnica.sk

VIII. ČASŤ
Článok 12
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 na nehnuteľnosti v územnom katastri mesta Dubnica nad

Váhom, ktorý je umiestnený v rozpore so zákonom o odpadoch môže podať fyzická alebo
právnická osoba na Mestskom úrade v Dubnici 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.
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3. Vlastník/ správca/nájomca/ nehnuteľnosti je povinný po zistení skutočnosti, že na
nehnuteľnosti sa nachádza nezákonne umiestnený odpad, je povinný bezodkladne túto
skutočnosť oznámiť mestu, alebo príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva.

Článok 13
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. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov najmä zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

IX. ČASŤ
Článok 14
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 zrušuje VZN č.10/2012 o nakladaní s odpadom v znení VZN
č.01/2013.
3. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta 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 15.06.2016 uznesením č. 136/2016.
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo vyvesené pred jeho prerokovaním dňa
31.05.2016, po schválení v MsZ dňa 16. 6. 2016 a nadobúda účinnosť dňom 01.07.2016.
V Dubnici nad Váhom dňa 15. 6. 2016
Ing. Jozef G a š p a r í k
primátor mesta

1/ § 13 zákona č. 79/2015 Z.z.
2/ § 80 zákona č. 79/2015 Z. z..
3/ Druhy a zložky komunálneho odpadu upravuje Vyhláška č. 284/2001 Z. z.
4/ §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.

