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V Novom Meste nad Váhom, november 2009 
 



Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa ust. § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) a g) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 39 ods. 4 
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 

v y d á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Nové Mesto nad Váhom   

č. 1 / 2009  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

a s drobnými stavebnými odpadmi  
 
 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
 

Článok 1 
Účel odpadového hospodárstva mesta  

 
 

Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného 
poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. Účelom odpadového hospodárstva 1 je zabezpečiť trvalo udržateľné 
nakladanie s odpadmi a to: 

1. Predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä:  
a) rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje,  
b) výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje 

množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, 
c) vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch 

určených na zhodnotenie.   
 
2. Zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi 

získavanie druhotných surovín,  ak nie je možný alebo účelný postup podľa ods. 1.  
3. Využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa ods. 1 a 2. 
4. Zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie 

nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa ods. 1., 2. a 3.  
 

 
Článok 2 

Účel všeobecne záväzného nariadenia  
 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len „VZN“) upravuje práva a povinnosti Mesta Nové 
Mesto nad Váhom (ďalej len „mesto“), právnických a fyzických osôb pri nakladaní s odpadmi na 
území mesta. 

 
 

1 § 3 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

 1
 
 



2. Účelom VZN je v súlade so zákonom o odpadoch určiť vhodný systém zberu odpadov na území 
mesta 2, a to : 

a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov (ďalej len „KO“) 
vznikajúcich na území mesta na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade              
so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému 
zberu KO v meste a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky 
KO v rámci separovaného zberu, 

b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na 
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností        
s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov (ďalej len „DSO“), 

c) ustanoviť podrobnosti o nakladaní s KO a s DSO a elektroodpadmi z domácností 
vznikajúcich v katastrálnom území mesta, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, 
o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO 
a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a             
na zneškodňovanie odpadov 3. 

 
 

Článok 3 
Vymedzenie základných pojmov 

 
 
1. Podľa zákona o odpadoch a pre účely tohto VZN: 

a) Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, 
chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej 
zbaviť 4. 

b) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešanie 
alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov 5. 

c) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo FO, alebo PO, u ktorej sa odpad nachádza 6.  
d) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov 

a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom 
o odpadoch 7.  

e) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov 
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania 8.  

f) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických 
vlastností odpadov 9.  

g) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného 
prostredia alebo ohrozovania zdravia ľudí 10.  

h) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy  11. 
 
 
2 § 39 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
3 § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
4 § 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
5 § 2 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
6 § 2 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
7 § 2 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
8 § 2 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
9 § 2 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
10 § 2 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  
11 § 2 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  
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i) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov 12. 
j) Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok za odpady ustanovený 

podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov 
vyprodukovaných pôvodcom za daný čas 13. 

k) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi 14.  
l) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré 

možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov 15. 
m) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov 16.  
n) Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania 

odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie 
pred zberom odpadov na mieste ich vzniku 17.  

o) Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb 
(ďalej len „FO“) a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba 
(ďalej len „PO“) alebo fyzická osoba-podnikateľ (ďalej len „FOP“), okrem odpadov vznikajúcich pri 
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti PO alebo FOP; za 
odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich FO na ich individuálnu 
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla 
používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. KO sú 
aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú 
majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov 
a ďalšej zelene na pozemkoch PO , FO a občianskych združení 18. 

p) Drobné stavebné odpady (ďalej len „DSO“) sú odpady z bežných udržiavacích prác 
zabezpečovaných FO nepodnikateľom v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby, pri 
ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani 
ohlásenie  19. 

q) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako 
samostatný druh odpadu 20. 

r) Nebezpečné odpady (ďalej len „NO“) sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo 
viac nebezpečných vlastností  (napr. výbušnosť, horľavosť, leptavosť a pod.) 21.  

 
 
 
12 § 39 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  
13 § 39 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  
14 § 2 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  
15 § 2 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  
16 § 2 ods. 11 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  
17 § 2 ods. 12 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  
18 § 2 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  
19 § 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, v náväznosti na § 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku  
20 § 39 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  
21 § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
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2.    Pojmy zavedené týmto VZN: 
a) Zberná nádoba je nádoba určená k uloženiu KO, separovaných zložiek KO, veľkoobjemový 

kontajner (ďalej len „VOK“) alebo  zberné vrece. 
b) Užívateľmi zberných nádob sú: 
ba) pôvodcovia odpadu (platitelia miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO,  

              vrátane osôb, za ktoré miestny poplatok platia). 
bb) zamestnanci organizácie poverenej zberom. 

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

zberných nádob.  
d) Objemné (nadrozmerné) odpady (katalógové číslo 20 03 07) sú KO, ktoré nie je možné pre ich 

veľký rozmer umiestniť v štandardných zberných nádobách, ktoré sú poskytnuté do užívania 
držiteľovi tohto odpadu.  

e) Zmesový komunálny odpad (katalógové číslo 20 03 01) je KO, ktorý zostane po oddelení 
separovane zbieraných zložiek.  

f) Biologicky rozložiteľný odpad pre účely tohto nariadenia je odpad zo zelene vznikajúci pri údržbe 
verejnej zelene vrátane odpadu z parkov a z cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických, 
fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. 

g) Systém zberu odpadov je určenie počtu zberných nádob na KO, intervalu ich vývozu a ich 
umiestnenie na území mesta. 

h) Vývozca odpadu alebo organizácia poverená zberom je právnická osoba, ktorá vykonáva zber, 
prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO a DSO na území mesta, na základe uzatvorenej 
zmluvy na vykonávanie týchto činností s mestom 22.  

i) Zberný dvor odpadov je vyhradený priestor pre zhromažďovanie využiteľných a nebezpečných 
zložiek komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. 

 
3.    Podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 23: 

a) mesto vyberá miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, ktoré vznikli na 
území mesta (ďalej len „poplatok“), 

b) podrobnosti rieši platné VZN o miestnom poplatku za KO a DSO. 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
PRAVIDLÁ  A  POVINNOSTI  PRI  NAKLADANÍ  S ODPADMI 

 
Článok 4 

Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi 
 
1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí mestu miestny poplatok.  
2. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný mestský systém zberu 

odpadov na území mesta.  
3. Iné nakladanie s KO a DSO ako je uvedené v tomto VZN  sa prísne zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na 

zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými osobami, PO a FOP, napríklad odovzdávaním do 
zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou zberu KO. 

4. V prípade organizovaných akcií triedeného zberu (napr. zber na školách a pod.) sa spôsob zberu 
a zhodnocovania vytriedených zložiek KO dohodne s organizáciou poverenou zberom v spolupráci 
s mestom a FO a PO zabezpečujúcimi zhodnotenie vyzbieraného odpadu.  

 
 

22 § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
23 zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO  
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Článok 5 

Práva pôvodcu odpadu 
 
 
1. Pôvodca komunálneho odpadu má právo na: 
 

a) poskytnutie zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcom systému zberu, 
b) zber a pravidelný odvoz využiteľných zložiek podľa podmienok uvedených v tomto VZN, 
c) zber a odvoz objemného odpadu, DSO a oddelene vytriedených odpadov z domácností 

s obsahom škodlivín v intervaloch podľa tohto VZN,  
d) zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového KO, 
e) náhradné plnenie organizáciou poverenou zberom v prípade nedodržania jej povinností,   
f) informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonograme odvozu zložiek KO a DSO, 

zberných miestach, efektívnosti a úrovni triedenia jednotlivých zložiek KO o spôsobe ich 
zhodnotenia resp. zneškodnenia podľa podmienok tohto nariadenia. 

 
Článok 6 

Povinnosti pôvodcu odpadu 
 

1. Pôvodca KO a DSO je povinný: 
a) zapojiť sa do systému zberu zmesového KO a DSO na území mesta a nakladať s nimi podľa 

tohto VZN,  
aa) všetci pôvodcovia odpadu sú povinní stať sa účastníkmi systému zberu KO,  
ab) noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na MsÚ najneskôr do jedného  mesiaca odo 
      dňa, keď im vznikla povinnosť stať sa platiteľom poplatku za zber, prepravu  
      a zneškodňovanie KO a DSO v súlade so zákonom o miestnom poplatku,  
 
b) triediť a zhromažďovať jednotlivé vytriedené zložky komunálneho odpadu ukladaním do 

vyhradených nádob, vriec, prípadne miest na to určených, podľa systému separovaného zberu 
na území mesta a podmienok tohto VZN, 

c) prednostne vylúčiť zo zmesového KO odpad z domácností s obsahom škodlivín a nakladať 
s ním v súlade s týmto VZN, 

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

e) správať sa tak, aby svojim konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu odpadu, 
alebo nespôsobil narušenie systému zberu odpadov,  

f) v deň vývozu zabezpečiť prístup k zberným nádobám, ak sú umiestnené v jeho priestoroch 
a to umiestnením zbernej nádoby pred nehnuteľnosť,  

g) zabezpečiť prístup k nádobám v zimnom období odprataním snehu a posypom prístupovej 
komunikácie tak, aby bolo umožnené vyprázdnenie zberných nádob a odvoz KO,  

h) umožniť prístup kontrolným orgánom mesta na stanovište kontajnerov zberných nádob 
a bezplatne poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a s DSO, 

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

j) v prípade umiestnenia zberných nádob v areáloch, kde je viac prevádzok, umožniť organizácii 
poverenej zberom vjazd do areálu, aby bolo možné v  deň vývozu vykonať vývoz odpadu 
(týka sa FOP a PO).  

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

zberu a harmonogramu zberu odpadov v meste. 
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3. V prípade poškodenia nádoby vo vlastníctve mesta vinou pôvodcu resp. držiteľa odpadu, sa vykoná 
oprava na jeho náklady. Ak dôjde k takému poškodeniu nádoby, ktoré nedovoľuje jej ďalšie užívanie, 
je vinník povinný uhradiť zostatkovú časť obstarávacej ceny nádoby. Po uplynutí doby životnosti 
nádoby vo vlastníctve mesta výmenu nádoby uskutoční na požiadanie vývozca odpadov na náklady 
mesta.  

4. Zakazuje sa: 
a) premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť, 
b) meniť zoskupenie nádob na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri 

bytových domoch a pod.). Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou 
poverenou zberom odpadu. 

c) používať zberné nádoby na iný účel, 
d) poškodzovať zberné nádoby,  
e) pri ukladaní odpadu do nádob ich preplňovať a preťažovať, 
f) do zberných nádob ukladať odpady, ktoré nepatria do KO, resp. sa zvlášť separujú, 
g) do zberných nádob na separovaný zber ukladať iný než určený druh odpadu, 
h) do zberných nádob ukladať odpad z údržby zelene (tráva, lístie, konáre),  
i) do zberných nádob ukladať stavebný odpad z rekonštrukcií bytov, domov, 
j) do zberných nádob ukladať veľkoobjemný odpad, 
k) udupávať a inak zhutňovať obsah nádob,  
l) ukladať do zberných nádob odpad rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný odpad, 

taktiež problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo výkup, odpad zo žúmp a septikov a iný 
odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov, 

m) spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v domácnosti, 
záhrade a iných nehnuteľnostiach,  

n) kresliť na zberné nádoby a vylepovať plagáty na zberné nádoby, 
o) ponechávať nádoby so zatváracím vekom otvorené,  
p) ukladať odpad mimo zberných nádob,  
q) vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob a zo stanovíšť zberných nádob, 
r) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so 

zákonom o odpadoch a týmto VZN.   
5. Porušenie povinností uvedených v článku 6 ods. 1 a 4 tohto VZN (Povinnosti pôvodcu odpadov) je 

definované ako priestupok. 
6. Držiteľ KO a držiteľ DSO, alebo ten, kto nakladá s KO alebo s DSO na území mesta, je povinný na 

vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a s DSO24.   
7. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený 

odpad v rozpore s týmto VZN (nelegálne skládky odpadu), je povinný to oznámiť bez zbytočného 
odkladu Obvodnému úradu životného prostredia v Novom Meste nad Váhom a Mestu Nové Mesto 
nad Váhom. Ďalší postup upravuje zákon o odpadoch 25.  

8. Každý má povinnosť ohlásiť toho, kto na území mesta zakladá nepovolenú skládku na MsP alebo 
MsÚ.  

 
Článok  7 

Povinnosti mesta Nové Mesto nad Váhom 
 
1. Mesto:  

a) usmerňuje činnosť v oblasti nakladania s KO a DSO na území mesta, 
b) vydáva stanoviská k investičnej činnosti v oblasti nakladania s odpadmi, 

 
24 § 39 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  
25 § 18 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  
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c) vedie evidenciu podnikateľských subjektov v oblasti nakladania s KO, 
d) vyjadruje sa k programu pôvodcov odpadu na území mesta, 
e) vypracováva program odpadového hospodárstva mesta a predkladá ho príslušnému orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. Program odpadového hospodárstva 
mesta schvaľuje aj Mestské zastupiteľstvo. 

f) realizuje prostredníctvom organizácie poverenej zberom triedený zber KO a DSO,  
g) spolupracuje s verejnoprospešnými organizáciami, inštitúciami, školami, záujmovými 

občianskymi združeniami a pod. s cieľom zvyšovať povedomie a zapojenie pôvodcov 
odpadov na území mesta na úseku predchádzania, obmedzovania, opätovného využitia, 
triedenia, recyklácie a znižovania nebezpečnosti KO a DSO, 

h) poskytuje držiteľovi odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie        
s odpadmi na území mesta, 

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

2. Mesto je ďalej povinné: 
a) zabezpečiť alebo umožniť zber, prepravu KO a DSO, vznikajúcich na jeho území na účely ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane zabezpečenia 
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v meste a zabezpečenia priestoru, kde 
môžu občania odovzdávať oddelené zložky KO v rámci triedeného zberu v zmysle tohto VZN 

b) mať uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu so spoločnosťou, ktorá 
má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti (organizácia poverená zberom alebo vývozca),  

c) zabezpečiť podľa potreby, minimálne dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za 
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností 
s obsahom škodlivín a DSO, 

d) od 01.01.2010 zaviesť separovaný zber papiera, skla, plastov a kovov v zmysle zákona 
o odpadoch,  

e) umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácií na ich náklady:  
ea) zaviesť a prevádzkovať na území mesta systém oddeleného zberu elektroodpadu 
        z domácností, 
eb)  užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber odpadov.  
 
 

Článok 8 
Práva a povinnosti vývozcu odpadu 

 
1. Vývozca odpadu je povinný: 
a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov  26, 
b) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a tohto VZN, 
c) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení 

a zneškodnení, 
d) vypracovať harmonogram vývozu KO a DSO, harmonogram zberu objemného odpadu a biologicky 

rozložiteľného odpadu a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín najneskôr 
do 30.11. príslušného kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok, 

e) v spolupráci s mestom oboznámiť všetkých pôvodcov resp. držiteľov odpadov so schváleným 
harmonogramom vývozu odpadu spôsobom v mieste obvyklým 

f) spracovať vždy do 30.11. príslušného kalendárneho roka finančné náklady na zber, prepravu 
a zneškodňovanie KO a DSO za účelom prípadnej úpravy výšky miestnych poplatkov, 

g) dbať na to, aby boli odpady vyvážané pravidelne a nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob, 
alebo k znečisťovaniu stanovíšť zberných nádob v dôsledku oneskoreného vývozu, 

h) odstrániť znečistenie stanovišťa vzniknuté pri vývoze KO na vlastné náklady,  
 
26 Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov   
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i) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na zberné alebo zvozové stanovisko, 
j) uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý harmonogram vývozu 

(poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla, sviatok a pod.) najneskôr do 24 hodín, 
k) zabezpečiť opravu pri poškodení zbernej nádoby resp. výmenu, pričom v prípade poškodenia nádoby 

pôvodcom odpadu resp. držiteľom odpadu je oprava resp. výmena na jeho náklady. Po uplynutí doby 
životnosti je výmena nádoby na náklady mesta resp. organizácie poverenej zberom.  

l) zabezpečiť najmenej dvakrát do roka vyčistenie a dezinfekciu zberných nádob a vo vyhlásených 
termínoch deratizáciu stanovíšť zberných nádob v meste, 

m) evidovať záznamy o počte a druhu vývozu zberných nádob, množstve a zneškodnenia KO, počte 
zberných nádob, nákladoch a príjmoch a na požiadanie ich predložiť kontrolným orgánom mesta, 

n) mať zmluvne zabezpečené zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, prípadne iné vhodné 
nakladanie s vyvážaným odpadom, ktoré je v súlade s osobitnými predpismi a POH, 

o) materiálovo zhodnocovať odpady (zabezpečovať ich recykláciu a kompostovanie). Ak to 
preukázateľne nie je možné, zneškodňovať odpad skládkovaním alebo postúpiť zneškodňovanie 
autorizovaným subjektom,  

p) minimálne 1 x za rok vykonať identifikáciu miest s nedostatočnou alebo nadbytočnou kapacitou 
zberných nádob a na základe výsledkov vypracovať optimálne zvozové cykly a trasy pre zvozové 
vozidlá. 

q) o priestupkoch v zmysle tohto VZN informovať mestský úrad. 
 
 

TRETIA ČASŤ 
SYSTÉM  ZBERU  ODPADOV  

 
Článok 9 

Komunálny odpad a jeho zložky 
 

1. V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, je KO 
zaradený do skupiny 20 a zahŕňa nasledovné podskupiny:  

 
20 01 Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov 
20 02 Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 
20 03 Iné komunálne odpady  
 
Jednotlivé druhy odpadov zaradené do uvedených podskupín vrátane ich katalógových čísel sú 
špecifikované v prílohe č. 1 tohto VZN.  

 
2. Zložky komunálneho odpadu, s ktorými sa  na území mesta nakladá oddelene sú: 
a) papier a lepenka,  
b) sklo, 
c) plasty, 
d) kovy, 
e) biologicky rozložiteľný odpad,  
f) zložky odpadu s obsahom škodlivín (opotrebované batérie a akumulátory; svetelné zdroje s obsahom 

ortuti – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; oleje a tuky; rozpúšťadlá; kyseliny; zásady; pesticídy; 
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky),   

g) objemný (nadrozmerný) odpad, 
h) drobný stavebný odpad, 
i) vyradené elektrické a elektronické zariadenia. 
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Článok 10 

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a jeho zložiek 
 
 

1. Zber odpadu na území mesta sa zabezpečuje: 
a) zbernými nádobami 110 l, 120 l,  240 l, 1 100 l, špeciálnymi kontajnermi na sklo, papier, plasty a kov,  

vrecami  na triedený odpad, VOK. .Interval vyprázdňovania nádob a ich počet je stanovený tak, aby 
bol dostatočný objem zberných nádob a bolo možné potenciálne vzniknutý komunálny odpad uložiť 
do pridelených zberných nádob. Z hľadiska dodržania hygienických zásad na území mesta sa 
stanovuje harmonogram zvozu zmesového komunálneho odpadu s minimálnou frekvenciou 1 x za 2 
týždne.  

b) v zbernom dvore v areáli Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom,  
c) v areáli prekládkovej stanice v Mnešiciach na Tehelnej ulici v Novom Meste nad Váhom.  
 
2. Podrobnosti zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, najmä podrobnosti o zbere 

zmesového komunálneho odpadu, podrobnosti triedenia, počet a typ nádob a ich umiestnenie a 
harmonogram vývozu sú určené systémom zberu odpadov, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto VZN. 

 
3. Zberné nádoby sú vo vlastníctve mesta alebo organizácie poverenej zberom, ktorá má s mestom 

uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO. Zberné nádoby sú zverené do 
užívania platiteľom poplatku za podmienok určených týmto VZN.  

 
4. Umiestnenie zberných nádob: 
a) v zástavbe rodinnými domami  
aa) umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch musí byť prednostne riešené na vlastnom 

 pozemku, v prípade, že to nie je možné, po dohode s mestom doriešiť majetkovoprávny vzťah 
 k pozemku stanoviska vo vlastníctve mesta alebo inej právnickej osoby, 

ab) za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov, ktorí zberné 
        nádoby užívajú. 
 
b) v zástavbe bytovými domami  
ba)   umiestnenie zberných nádob pri bytových domoch zabezpečuje organizácia poverená zberom po 

dohode s jednotlivými platiteľmi miestnych poplatkov. Miesta pre sady zberných nádob 
(kontajnerové stanovištia) budú zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné donáškové aj odstupové 
vzdialenosti a zároveň hygienické, estetické a technické podmienky pre ich vyprázdňovanie.  

bb)  v prípade sporných stanovísk o umiestnení zberných nádob rozhoduje mesto na základe žiadosti  
                 pôvodcov odpadu, v ktorej žiadatelia zdôvodnia opodstatnenosť svojej požiadavky.  

 
 
c) v centrálnej mestskej zóne (Námestie Slobody + priľahlé ulice)  

umiestnenie zberných nádob musí byť riešené mimo verejných priestranstiev. 
 
 

d) ostatné prípady 
da) umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (v prevádzkach podnikateľov, v objektoch vo  

              vlastníctve štátu alebo mesta a pod.) sú jednotliví platitelia poplatkov povinní dohodnúť  
              s organizáciou poverenou zberom,  
      db)   v prípade, že nedôjde k dohode, určí miesto poverený zamestnanec mesta.  
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5. Preprava KO a jeho zložiek: 
a) vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO a DSO na území mesta môže len 

ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom 27 ak túto činnosť 
nezabezpečuje Mesto Nové Mesto nad Váhom samo. Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas.  

b) ak sa pri vývoze triedeného odpadu zistí, že zložka odpadu v zbernej nádobe je znečistená iným 
odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie, nádoba bude vyprázdnená resp. 
odpad odvezený  až pri vývoze zvyšného zmesového KO. 

 
6. Za mimoriadny odvoz sa považuje: 
a) odvoz KO,  ktorý je mimo nádoby,  
b) odvoz KO, ktorý nie je dovolené ukladať do zberných nádob. 
 
Náklady spojené s mimoriadnym odvozom hradí a odvoz poverenou organizáciou zabezpečuje ten, koho 

činnosťou odpad vznikol.  
 

  
Článok 11 

Množstvový zber 
 
 

1. Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa 
osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných 
pôvodcom za daný čas.  

 
2.  Na území mesta sa zavádza  množstvový zber KO pre: 

a) PO, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na 
iný účel ako na podnikanie (napr. verejné inštitúcie, školy a pod.), 

b) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
mesta na  účel podnikania. 

 
3. Osoby uvedené v ods. 2 sú povinné uzatvoriť s Technickými službami mesta Nové Mesto nad Váhom 

zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu.  
 
4. Pre množstvový zber sú určené tieto typy zberných nádob: 

a) 110 litrová zberná nádoba   
b) 240 litrová zberná nádoba 
c) 1 100 litrová zberná nádoba    
 

5. Interval vývozu zberných nádob na KO nemôže byť dlhší ako 14 dní. Pri stravovacích a reštauračných 
zariadeniach sa stanovuje interval vývozu min. 1 x týždenne.  

6. Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom využívajúcim množstvový zber KO a DSO sa 
prísne zakazuje ukladať odpad, ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činností  tvoriacich predmet 
podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, do nádob určených na 
KO rozmiestnených v rámci mesta. 

7. Mesto si vyhradzuje právo kedykoľvek náhodne vykonať kontrolu množstva vyprodukovaného a 
odvezeného odpadu. 

 
 
 
27 § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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8. Organizácia poverená zberom je povinná vykonať min. 1 x ročne identifikáciu subjektov, ktoré 
nemajú uzatvorenú zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO. V prípade, že organizácia 
poverená zberom počas svojej činnosti zistí subjekt, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu o zbere, preprave 
a zneškodňovaní KO a DSO je povinná tento subjekt bezprostredne vyzvať na uzatvorenie takejto 
zmluvy a zároveň informovať MsÚ.   

9. Všetky bližšie podrobnosti (sadzba poplatku, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku 
a pod.) upravuje platné VZN o  miestnom poplatku za KO a DSO a jeho dodatky.  
 
 
 

Článok 12 
Systém zberu objemného (nadrozmerného) odpadu 

 
 

1. Zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne, spravidla  počas jarného 
a jesenného termínu. Pre tento účel mesto zabezpečí u organizácie poverenej zberom rozmiestnenie 
VOK (s objemom najmenej 5 m3) na vhodných miestach v meste, dohodne spôsob prepravy, 
zneškodnenia a intervaly vývozu. 

2. Organizácia poverená zberom v spolupráci s mestom zabezpečí informovanosť občanov 
v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom,  pričom využije 
všetky dostupné možnosti informačného systému v meste (úradná informačná tabula, mestský rozhlas, 
miestna televízia, oficiálne internetové stránky a pod.). 

3. V informácii sa uvedú najmä termíny, v ktorých budú VOK rozmiestnené, druh odpadu, pre ktorý sú 
určené, miesta rozmiestnenia v meste a pod. 

4. Objemný odpad môžu občania mesta odovzdať na prekládkovej stanici v Mnešiciach. 
5. Náklady na dopravu na prekládkovú stanicu si pôvodca hradí sám. 
6. Iné nakladanie s objemným odpadom  (najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém 

zberu KO, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanoviska zberných nádob) sa 
zakazuje. 

7. Použité vianočné stromčeky sa zhromažďujú pri stanoviskách zberných nádob a odváža ich priebežne 
organizácia poverená zberom.  

 
 

Článok 13 
Systém zberu drobného stavebného odpadu (DSO) 

 
 
1. DSO sa odoberá na prekládkovej stanici v Mnešiciach a počas jarného a jesenného termínu uložením 

do VOK (s objemom najmenej 5 m3) rozmiestnených na vhodných miestach v meste. 
2. Ak si bežné udržiavacie práce realizuje občan ako FO, môže tento odpad odovzdať na prekládkovej 

stanici v Mnešiciach alebo uložiť do VOK. Množstvo takto odovzdaného odpadu je v rozsahu do 1m3 
ročne od jednej FO. 

3. Náklady na dopravu na prekládkovú stanicu si pôvodca hradí sám. 
4. Ak práce, pri ktorých vzniká stavebný odpad, realizuje PO alebo FOP, sú povinní na vyžiadanie MsÚ 

predložiť kópiu potvrdenia o uložení odpadu na skládku alebo o inom využití (zhodnotení) odpadu.  
5. Pri odovzdávaní DSO na prekládkovej stanici je pôvodca odpadu povinný preukázať sa občianskym 

preukazom a kópiou stanoviska k ohláseniu stavebných úprav alebo udržiavacích prác. V prípade, že 
činnosť nepodlieha ohláseniu stavebnému úradu, občan uvedie presný rozsah vykonaných prác.  

6. Prepravu a zneškodnenie DSO presahujúci stanovený limit uvedený v ods. 2 si zabezpečí stavebník na 
vlastné náklady. 
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7. Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy stavebného odpadu 
podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty, …) a tieto účelne zhodnotiť v súlade so systémom 
triedeného zberu. 

8. Držitelia DSO sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, 
alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu mesta s využitím verejného priestranstva 
takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému 
znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí. 

9. Zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie DSO môže vykonávať len organizácia poverená 
zberom. 

10. Iné nakladanie s DSO (najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém zberu KO, 
umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanoviska zberných nádob) sa zakazuje. 

 
 

Článok 14 
Systém zberu oddelene vytriedených odpadov z domácností  s obsahom škodlivín 

 
 

1. Zber a preprava oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín sa uskutočňuje 
najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel mesto zabezpečí u organizácie poverenej zberom mobilný zber 
tohto odpadu a dohodne zberné miesta vo vhodných lokalitách v meste, spôsob prepravy a  
zneškodnenia odpadu.  

2. Organizácia poverená zberom v spolupráci s mestom zabezpečí informovanosť občanov 
v dostatočnom časovom predstihu o zbere oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom 
škodlivín osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému v meste 
(úradná informačná tabula, mestský rozhlas, miestna televízia, oficiálne internetové stránky a pod.). 

3. V informácii sa uvedú  najmä termíny zberu, zberné miesta, druhy odpadov, ktoré je možné 
odovzdávať  a  pod. 

4. Oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín môžu občania mesta odovzdať 
v zbernom dvore v areáli Technických služieb mesta NMnV každý pracovný  utorok a stredu. 

5. Náklady na dopravu do zberného dvora si pôvodca odpadu hradí sám.  
 
 

Článok 15 
Systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)  

 
 

1. BRO zo záhrad sa rozumie najmä burina, neupotrebiteľné zvyšky úrody, konáre z orezávky stromov 
a kríkov, lístie, tráva a pod.  

2. BRO zo záhrad sú pôvodcovia povinní prednostne kompostovať, pokiaľ nemajú iné využitie.  
3. Je zakázané zneškodňovať BRO zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na 

pozemkoch FO, PO a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. 
4. Je zakázané ukladať BRO do zberných nádob na zmesový KO, alebo ukladať vedľa nich 

a zneškodňovať tento druh odpadu spaľovaním. 
5. Zber a preprava BRO sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne, spravidla v jarnom a jesennom termíne.  
6. Organizácia poverená zberom v spolupráci s mestom zabezpečí informovanosť občanov 

v dostatočnom časovom predstihu o zbere BRO osobitným oznamom,  pričom využije všetky 
dostupné možnosti informačného systému v meste (úradná informačná tabula, mestský rozhlas, 
miestna televízia, oficiálne internetové stránky a pod.). 

7. V informácii sa uvedú  najmä termíny zberu a  zberné miesta. 
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8. Mimo vyhlásených termínov zberu sa zakazuje zhromažďovať odpad zo záhrad na miestach, ktoré nie 
sú na to určené a umiestňovať odpad zo záhrad na verejné priestranstvá pred rodinné domy a iné 
nehnuteľnosti.  

9. BRO zo záhrad a záhradkárskych osád, ktorí nemôžu pôvodcovia odpadu skompostovať alebo inak 
zhodnotiť na svojom pozemku, môžu občania odovzdať v areáli prekládkovej stanice v Mnešiciach.  

10. Náklady na dopravu na prekládkovú stanicu si hradí pôvodca sám.  
11. Zber, prepravu a zhodnotenie BRO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane zelene z parkov 

a z cintorínov) zabezpečujú Technické služby mesta ako správca verejnej zelene v Novom Meste nad 
Váhom.  

 
 

Článok 16 
Separovaný zber papiera, plastov, skla a kovov. 

 
1. Od 1.1.2010 sa zavádza separovaný zber papiera, plastov, skla a kovov nasledovne:  
 
a) Rodinné domy a  bytové domy, ktoré majú najviac 6 bytov – triedi sa: 
- papier – vrecový spôsob zberu, vývoz 1 x mesačne podľa schváleného harmonogramu   
- plasty – vrecový spôsob zberu, vývoz 1 x mesačne podľa schváleného harmonogramu   
- sklo – 1300 l zberné nádoby (zelené zvony) rozmiestnené v individuálnej bytovej výstavbe, vývoz 

podľa potreby  
- kov – vrecový spôsob zberu, vývoz 1 x mesačne podľa schváleného harmonogramu  
 
b) Bytové domy, ktoré  majú viac ako 6 bytov - triedi sa:  
- papier – označené 1100 l zberné nádoby modrej farby, vývoz min. 1 x mesačne 
- plasty – označené 1100 l zberné nádoby žltej farby, vývoz min. 1 x mesačne 
- sklo – označené 1300 l zberné nádoby (zelené zvony), vývoz podľa potreby 
- kov – označené 1300 l  zberné nádoby, vývoz podľa potreby  

 
2. Občania mesta môžu vyseparované zložky odpadov uvedené v ods. 1 odovzdať aj na prekládkovej 

stanici v Mnešiciach do VOK.  
3. Ďalšie podrobnosti systému zberu, prepravy, zhromažďovania a miesta na uloženie vyseparovaných 

zložiek z KO obsahuje príloha č. 2 tohto VZN. 
 

 
Článok 17 

Zber komunálneho odpadu z cintorínov,  
trhoviska a chatovej oblasti Zelená voda.  

 
1. Počet zberných nádob a frekvencia vývozu sa stanovuje takto: 
 

a) cintorín (Ulica Škultétyho / Čachtická) 
4 ks  1100 l zberná nádoba – frekvencia vývozu: 2 x týždenne  

  3 ks  VOK         – frekvencia vývozu: podľa potreby 
 
b) cintorín (Mnešice)  

1 ks  1100 l zberná nádoba – frekvencia vývozu: 1 x týždenne   
 

c) trhovisko (Hviezdoslavova ulica) 
 
apríl - október: 4 ks  1100 l zberná nádoba – frekvencia vývozu: 2 x týždenne  
november – marec: 2 ks 1100 l zberná nádoba – frekvencia vývozu: 2 x týždenne  
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d) chatová oblasť Zelená voda:  
 
da) za zneškodnenie KO sú zodpovední majitelia individuálnych chát, ktoré neslúžia na podnikateľské 
       účely. Majitelia chát zastúpení výborom chatárov dohodnú s mestom a organizáciou poverenou 
       zberom zodpovedajúci počet zberných nádob, typ nádob a ich umiestnenie v chatovej oblasti po 
       zhodnotení individuálnych pomerov a s dôrazom na efektívnosť vynaložených finančných 
       prostriedkov.  
db) v prípade, že nedôjde k dohode stanovujú sa nasledovné počty nádob a frekvencie vývozu:  
 
apríl – október: 2 ks VOK – frekvencia vývozu: 2 x týždenne  
november – marec: 1 ks VOK – frekvencia vývozu:  2 x týždenne  
 
dc) zber a preprava BRO z chatovej oblasti Zelená voda sa uskutočňuje dvakrát ročne, vo vyhlásených 

termínoch  (spravidla na jar a v jeseni),  
dd) mimo vyhlásených termínov zberu BRO sa zakazuje zhromažďovať tento odpad na miestach, ktoré  
       nie sú na to určené a umiestňovať BRO pri veľkoobjemných kontajneroch.  
 

 
Článok 18 

Zber komunálneho odpadu z uličných smetných nádob 
 
 

1. Pre KO vznikajúci pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách mesta sú určené uličné 
smetné nádoby. 

2. Každý na území mesta je povinný ukladať tento odpad iba do nádob na to určených a neznečisťovať 
verejné priestranstvá.  

3. Do uličných smetných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako komunálny odpad, ktorý vzniká pri 
pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách, t.j. KO a iný odpad z domácností, odpady 
z podnikateľskej činnosti a pod.  

4. Zber uličných smetných nádob zabezpečuje organizácia poverená zberom.  
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 19 

Využitie prostriedkov z predaja 
 

1. Prostriedky získané predajom vytriedených zložiek KO na území mesta, ktorý zabezpečuje 
organizácia poverená zberom môžu byť použité  len v oblasti odpadového hospodárstva na území 
mesta. Spôsob použitia týchto prostriedkov bude organizácia poverená zberom pravidelne  vopred  
konzultovať s mestom.  

 
2. Prostriedky získané z Recyklačného fondu za vytriedené zložky KO môžu byť použité len na úhradu 

nákladov spojených so separovaným zberom, manipuláciou a dopravou na zhodnotenie 
vyseparovaných zložiek. 
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Článok 20 
Sankcie 

 
1. Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky v odpadovom 

hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky 28.  
2. Priestupku sa dopustí ten, kto:  

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch alebo  týmto VZN  
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom podľa tohto VZN  
c) nesplní si oznamovaciu povinnosť  podľa článku  6 ods. 7 tohto VZN   
d) neposkytne mestom požadované údaje podľa článku 6 ods. 6 tohto VZN   
e) poruší povinnosti a zákazy uvedené v článku 6 ods. 1 a 4 tohto VZN  
f) nakladá so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona 

č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 29. 

 
3. Za priestupok podľa: 

a) ods. 2 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do 165,96 eura 
b) ods. 2 písm. f) možno uložiť pokutu do 663,87 eura  
 

4. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta. 
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov  30.  
 
6. Primátor mesta môže PO alebo FOP uložiť pokutu do výšky 6638 eur, ak poruší povinnosti 

vyplývajúce z tohto VZN 31. Pokuta je príjmom mesta.  
7. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa primátor mesta dozvedel o tom, kto sa 

konania podľa ods. 6) dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo 
nesplnenia povinnosti. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom 
konaní 32. 

 
 

Článok 21 
Kontrola dodržiavania ustanovení VZN 

 
 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú: 
a)  primátor mesta 
b) poslanci Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom 
c) poverení zamestnanci mesta 
d) členovia komisie pre ochranu životného prostredia MsZ  
e) Mestská polícia v Novom Meste nad Váhom  
f) Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom  

 
 
28 § 72 ods. 1 psím. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
29 §80 ods.1 písm. s) zákona č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
30 zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  
31 § 13 ods. 9 zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
32 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  
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Článok 22 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 
 

1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti FO, PO a FOP vyplývajúce z osobitných predpisov. 
  
2. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto nad 

Váhom dňa 15. decembra 2009 uznesením č. .....  a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2010. 
 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN mesta Nové Mesto nad Váhom 
č. 1/2001-VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.  

 
 
 
 
 
        Ing. Jozef  TRSTENSKÝ  
                   primátor mesta  
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Príloha č. 1 k VZN č.  1 /2009 
 

V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov je komunálny odpad zaradený do podskupín a na jednotlivé druhy odpadov          
v nasledujúcom zložení:  
 
20 Komunálne odpady /odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií/ 
vrátane ich zložiek zo separovaného zberu 
 
 
20 01  Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov /okrem 1501/ 
20 01 01 papier a lepenka  O 
20 01 02 sklo  O 
20 01 08  biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 
20 01 10 šatstvo O 
20 01 11  textílie  O 
20 01 13  rozpúšťadlá  N 
20 01 14  kyseliny  N 
20 01 15  zásady  N 
20 01 17  fotochemické látky  N 
20 01 19  pesticídy N 
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 a iné ako uvedené v 20 01 25  N 
20 01 27  farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce  
 nebezpečné látky N 
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené  
 v 20 01 27 O 
20 01 29  detergenty obsahujúce nebezpečné látky  N 
20 01 30  detergenty iné ako uvedené v 20 01 29  O 
20 01 31  cytotoxické a cytostatické liečivá  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 
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,  20 01 35  O 
 20 01 37  drevo obsahujúce nebezpečné látky  N 
20 01 38  drevo iné ako uvedené v 20 01 37  O 
20 01 39  plasty  O 
20 01 40  kovy  O 
20 01 41  odpady z vymetania komínov  N 
20 01 99  odpady inak nešpecifikované                  
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20 02 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 rozložiteľné odpady  O 
 
 
20 03 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 04  kal zo septikov  O 
20 03 06  odpad z čistenia kanalizácie  O 
20 03 07  objemný odpad  O 
20 03 99  komunálne odpady inak nešpecifikované  O 
 
 
O - ostatný odpad 
N - nebezpečný odpad 
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Príloha č. 2 k VZN č.  1/2009 
 

PODROBNOSTI SYSTÉMU ZBERU, PREPRAVY, ZHODNOCOVANIA A 
ZNEŠKODŇOVANIA KOMUNÁLNEHO ODPADU  A  DROBNÉHO STAVEBNÉHO 

ODPADU 
 
 
1. CHARAKTERISTIKA REALIZÁTOROV SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM 
ODPADOM A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM  NA ÚZEMÍ MESTA  
 
1.1. Mesto Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom  
Oddelenie výstavby, rozvoja mesta a dopravy – Referát životného prostredia 
Československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom  
 
Zabezpečuje povinnosti a práva mesta pri nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré 
vznikli na území mesta. 
 
1.2. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom  
Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
 
- vykonávajú  zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov na území mesta na základe uzatvorenej zmluvy na vykonávanie tejto činnosti. 
- prevádzkujú  zberný dvor v areáli Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom  
- prevádzkujú  prekládkovú stanicu v Mnešiciach na Tehelnej ulici  
 
1.3. Užívatelia systému nakladania s komunálnym odpadom a DSO na území mesta: 
- fyzické osoby - občania, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré sú poplatníkom podľa § 3 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2004 – VZN o miestnom  poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho dodatkov  
 
 
2.  PODROBNOSTI SYSTÉMU ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A JEHO ZLOŽIEK. 
 
 
1. ZBER ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU - katalógové číslo 20 03 01 
 
Pravidelný zber zmesového komunálneho odpadu od FO sa zabezpečuje zbernými nádobami o objeme 110 l, 
120 l a  1 100 litrov.  
 
• Pre rodinné domy sa stanovuje 110 l alebo 120 l  zberná nádoba a to:  
  1 ks (obvyklý počet občanov 1- 6) alebo 
  2 ks (pri počte občanov 7 a viac  bývajúcich v jednom rodinnom dome) 

– frekvencia vývozu 1 x za 2 týždne  
 

• Pre bytové domy, ktoré majú najviac 6 bytov  sa stanovuje 110 l alebo 120 l zberná nádoba, pričom každý 
byt má samostatnú zbernú nádobu.  

– frekvencia vývozu 1 x za 2  týždne  
 

• Pre bytové domy, ktoré majú  viac ako 6 bytov,  sa stanovujú 1 100 l zberné nádoby. 
- frekvencia vývozu: dvakrát alebo trikrát týždenne  
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a) Vývoz 110 alebo 120 l zberných nádob z rodinných domov a bytových domov, ktoré majú 
najviac 6 bytov  

 
1. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – každý druhý pondelok) : 

Ulice:  
O.Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, Robotnícka, Košikárska, Ružová, 
Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna 
 

2. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – každú druhú stredu): 
Ulice: 
Brigádnická, Čachtická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, 
Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho, 
kpt. Nálepku, Fándlyho  
 

3. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – každý druhý štvrtok)  
Ulice: 
Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova, Malinovského, Vajanského, Ľ. Podjavorinskej, J. Gábriša, Palkovičova,        
P. Matejku, Holubyho, J. Hašku, Čsl. armády, Námestie Slobody, Komenského    
 

4. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – každý druhý piatok)  
Ulice:  
Jánošíkova, Šafárikova, Moyzesova, Kuzmányho, Javorinská, Športová, Medňanského, Riznerova, 
Dubčekova, Vichtova, Cádrova, Hruškovského, Pyšného, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, 
Sasinkova, Langsfeldova, Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, 
Bratislavská, Bzinská, Svätoplukova, Fr. Kráľa, Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova 
 

5. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – každý druhý piatok) 
Ulice:  
Poľná, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, Pri Klanečnici, Pod zvonicou, Pri záhradách, Srnianska, 
Tušková, Turecká, Haluzická, Bohuslavická, Bošácka, Piešťanská, Ctiborova 
 
 
 
b) Vývoz 1100 l zberných nádob z bytových domov, ktoré majú viac ako 6 bytov   
• harmonogram vývozu 2 x za týždeň 
 

1. zvozová trasa (vývoz v pondelok a  štvrtok)  
Ulice:  
J.Kréna, SNP, Jasná, Javorinská, Karpatská, Športová, J. Kollára, Škultétyho, Obrancov mieru, Partizánska, 
1.mája, Klčové, D. Štubňu, Weisseho, Benkova, Hollého, Hurbanova, Štúrova  
 

2. zvozová trasa (vývoz v utorok a piatok) 
Ulice: 
M.R.Štefánika, kpt. Nálepku, Dukelská, Dibrovova, Krčméryho, Hviezdoslavova, Malinovského, Krátka, 
Zelená, Piešťanská, Trenčianska, Banská, Priemyselná, Železničná,  Bošácka, Lieskovská, Južná  
 
 
c)  Vývoz 1100 l zberných nádob z bytových domov, ktoré majú viac ako 6 bytov - sídlisko  
       Hájovky, sídlisko Rajková, Soláreň   
• harmonogram vývozu 3x za týždeň   
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1. zvozová trasa (vývoz v pondelok, stredu a piatok)  

Ulice: 
Tematínska, Považská, Dr. I. Markoviča, A.Sládkoviča, Klčové, Vajanského, kontajnerové stanovisko ul. 
Holubyho 
 
Operatívny harmonogram vývozu zberných nádob vedie organizácia poverená zberom.  
 
 
3. TRIEDENÝ ZBER VYUŽITEĽNÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU  
 
 

3.1.Triedený zber papiera  (katalógové číslo 20 01 01 – papier a lepenka) 
 

3.1.1. Triedený zber papiera v rodinných domoch a v bytových domoch, ktoré majú najviac    
6 bytov  

Triedený zber papiera je zabezpečovaný zberom do plastových vriec. Frekvencia vývozu je jedenkrát mesačne 
organizáciou poverenou zberom. V deň zberu je potrebné mať pripravené vrecia s odpadom  ráno o 7.00 hod. 
Do vriec na triedený zber papiera je zakázané ukladať iné druhy odpadov. 
 

3.1.2. Triedený zber papiera v bytových domoch, ktoré majú viac ako 6 bytov  
Odpadový papier je zbieraný do označených 1 100 l zberných nádob modrej farby. Nádoby sú vyvážané 
minimálne raz mesačne, prípadne podľa potreby.  
Do nádob na triedený zber papiera je zakázané ukladať iné druhy odpadov.  
 
Tento odpad môžu občania mesta odovzdať aj na prekládkovej stanici v Mnešiciach do VOK. Náklady na 
dopravu na prekládkovú stanicu si pôvodca hradí sám.  
Kvalitatívne požiadavky: 
Papier nesmie byť znečistený nebezpečnými škodlivinami (napr. ropnými látkami, chemikáliami a pod.)  
 
 

3.2.Triedený zber skla (katalógové číslo  20 01 02 – sklo) 
 
Odpadové sklo je zberané do označených zberových nádob (zvonov) zelenej farby  na území celého 

mesta. Zvony sú vyvážane organizáciou poverenou zberom podľa potreby. Odpadové sklo je zberané ako 
zmesové  t.j. bez rozlíšenia na biele a farebné sklo. 
Do zvonov na triedený zber skla je zakázané ukladať iné druhy odpadov. Taktiež sa zakazuje ponechať 
odpadové sklo mimo zvonov. 
 
 
Tento odpad môžu občania mesta odovzdať aj na prekládkovej stanici v Mnešiciach do VOK. Náklady na 
dopravu na prekládkovú stanicu si pôvodca hradí sám. 
Kvalitatívne požiadavky: 
a) sklo nesmie obsahovať: - magnetické a nemagnetické kovy, 
 - anorganické látky (porcelán, keramika, kamene, hlina a pod.),  
 - lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou 
 - organické látky 
b) sklo nesmie byť znečistené nebezpečnými škodlivinami (napr. zvyšky chemikálií, farieb a pod.) 
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3.3.Triedený zber plastov (katalógové číslo 20 01 39 – plasty) 
 

3.3.1. Triedený zber plastov v rodinných domoch a v bytových domoch, ktoré majú najviac     
6 bytov  

Triedený zber plastov je zabezpečovaný zberom do plastových vriec. Frekvencia vývozu je jedenkrát mesačne 
organizáciou poverenou zberom. V deň zberu je potrebné mať pripravené vrecia s odpadom  ráno o 7.00 hod. 
Do vriec na triedený zber plastov je zakázané ukladať iné druhy odpadov. 
 

3.3.2. Triedený zber plastov v bytových domoch, ktoré majú z viac ako 6 bytov 
Odpadové plasty sú zbierané do označených 1 100 l zberných nádob žltej farby. Nádoby sú vyvážané 
minimálne raz mesačne, prípadne podľa potreby.  
Do nádob na triedený zber plastov je zakázané ukladať iné druhy odpadov.  
 
 
Tento odpad môžu občania mesta odovzdať aj na prekládkovej stanici v Mnešiciach do VOK. Náklady na 
dopravu odpadu na prekládkovú stanicu si pôvodca hradí sám.  
Kvalitatívne požiadavky: 
Plasty nesmú byť znečistené nebezpečnými škodlivinami (napr. zvyškami farieb, olejových a ropných látok, 
chemikálií,  a pod.).  
 
 

3.4.Triedený zber  kovov (katalógové číslo 20 01 40 – kovy) 
 

3.4.1. Triedený zber kovov v rodinných domoch a v bytových domoch, ktoré majú najviac       
6 bytov  

 
Triedený zber kovov je zabezpečovaný zberom do plastových vriec. Frekvencia vývozu je jedenkrát mesačne 
organizáciou poverenou zberom. V deň zberu je potrebné mať pripravené vrecia s odpadom  ráno o 7.00 hod. 
Do vriec na triedený zber kovov je  zakázané ukladať iné druhy odpadov. 
 

3.4.2. Triedený zber kovov v bytových domoch, ktoré majú viac ako 6 bytov 
Kovy a kovové obaly sú zbierané do označených 1 100 l zberných nádob hnedej farby. Nádoby sú vyvážané 
podľa potreby.  
Do nádob na triedený zber kovov je zakázané ukladať iné druhy odpadov. 
 
 
Tento odpad môžu občania mesta odovzdať aj na prekládkovej stanici v Mnešiciach do VOK. Náklady na 
dopravu odpadu na prekládkovú stanicu si pôvodca hradí sám.  
Kvalitatívne požiadavky: 
Železný šrot nesmie obsahovať nebezpečné látky. Hmotnostné rozmery jednotlivých kovových častí musia 
spĺňať podmienku ľahkej manipulácie s nimi. 
 

3.5. Harmonogram zberu triedeného papiera, plastov a kovov v rodinných domoch 
a bytových domoch, ktoré majú najviac 6 bytov (vrecový spôsob zberu)  

 
Prvý pracovný pondelok v mesiaci:  
Ulice:  
O.Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, Robotnícka, Košikárska, Ružová, 
Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna, Inovecká, kpt. 
Uhra, Kmeťova, Malinovského, Vajanského, J. Gábriša, Palkovičova, P. Matejku, Holubyho, J. Hašku,       
Čsl. armády, Námestie Slobody, Komenského    
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Prvá pracovná streda v mesiaci:  
Ulice: 
Brigádnická, Čachtická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, 
Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho, 
kpt. Nálepku, Fándlyho, Piešťanská, Ctiborova 
 
Prvý pracovný piatok v mesiaci:  
Ulice:  
Jánošíkova, Šafárikova, Moyzesova, Kuzmányho, Javorinská, Športová, Medňanského, Riznerova, 
Dubčekova, Vichtova, Cádrova, Hruškovského, Pyšného, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, 
Sasinkova, Langsfeldova, Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, 
Bratislavská, Bzinská, Svätoplukova, Fr. Kráľa, Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova, Poľná, Mlynská, 
Mostová, Tehelná, Mnešická,  Pri Klanečnici, Pod zvonicou, Pri záhradách, Srnianska, Tušková, Turecká, 
Haluzická, Bohuslavická, Bošácka, Ľ. Podjavorinskej  
 
 

3.6.Triedený zber odpadu s obsahom škodlivín 
 

Jednorázové zbery oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín prebiehajú minimálne 2 x ročne po 
jednotlivých mestských častiach vo vyhlásených termínoch.  
Odpad s obsahom škodlivín môžu občania mesta odovzdať aj v zbernom dvore v areáli Technických služieb 
mesta NMnV.  Náklady na dopravu odpadu do TSM si pôvodca hradí sám.  
 
Zoznam triedeného zberu KO s obsahom škodlivín: 
 
20 01 13  rozpúšťadlá 
20 01 14 kyseliny 
20 01 15 zásady 
20 01 19 pesticídy 
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci  ortuť 
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 
20 01 25 jedlé oleje a tuky 
20 01 26 oleje a tuky a iné ako uvedené v 20 01 25 
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 
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 
20 01 35  vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 

  20 01 23, obsahujúce nebezpečné látky  
20 01 36  vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23, 

      20  01 35 
 
Odoberané sú odpady s obsahom škodlivín a zariadenia z domácností t.j. od fyzických osôb, nie od 
podnikateľských subjektov.  
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4. ZBERNÝ DVOR A PREKLÁDKOVÁ STANICA  
 

4.1. Zberný dvor   
 

Zberný dvor sa nachádza v areáli Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom na Ulici Klčové 109/34 
v Novom Meste nad Váhom.  
Zberný dvor slúži pre občanov mesta Nové Mesto nad Váhom na odovzdávanie oddelene vytriedených 
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a odovzdávanie elektroodpadu z domácností.  
Prevádzkovateľ zberného dvora: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom  
                                                     Klčové 109/34 
                                                     915 01 Nové Mesto nad Váhom  
 
Odber odpadu:  
Utorok a Streda v čase od 8.00 do 15.00 hod.  
 

4.2. Prekládková stanica 
 

Prekládková stanica na nachádza na Tehelnej ulici v Novom Meste nad Váhom (Mnešice).  
Prekládková stanica slúži pre občanov mesta Nové Mesto nad Váhom na odovzdávanie objemného 
(nadrozmerného) odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a vyseparovaných 
zložiek komunálneho odpadu (sklo, papier, plasty, kov).  
Prevádzkovateľ prekládkovej stanice: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom  
    Klčové 109/34 
    915 01 Nové Mesto nad Váhom  
 
Odber odpadu:  
Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok od 8.00. do 15.00 hod.  
 
Zberný dvor a prekládková stanica slúžia pre občanov mesta Nové Mesto nad Váhom. Zber odpadov sa 
neuskutočňuje od podnikateľských subjektov.  
Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného dvora a prekládkovej stanice nenahrádza pravidelný vývoz 
komunálneho odpadu od obyvateľov (fyzických osôb). Zberný dvor a prekládková stanica sú iba jednou zo 
súčastí nakladania s komunálnym odpadom na území mesta, pričom ich používaním nie je dotknutá povinnosť 
fyzických osôb zabezpečiť si pravidelný odvoz  komunálneho odpadu v súlade s VZN.  
 

4.3. Preberanie a evidovanie odpadu:  
 

Pri vstupe do zberného dvora a na prekládkovú stanicu je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sú 
uvedené všetky druhy odpadov, s ktorými sa v zbernom dvore a na prekládkovej stanici nakladá. Na 
informačnej tabuli sú rovnako uvedené aj meno prevádzkovateľa areálu, jeho presná adresa a kontaktné údaje.  
  
Preberanie odpadov dovážaných občanmi mesta sa uskutočňuje podľa nasledovného postupu:  

- pôvodca odpadu (občan mesta) je povinný sa pri vstupe do priestorov zberného dvora alebo 
prekládkovej stanice ohlásiť na vrátnici u obsluhujúceho pracovníka 

- poverený pracovník overí druh dovážaného odpadu (v prípade, že tento druh odpadu nie je uvedený 
v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený pracovník pôvodcovi odpadu tento odpad 
umiestniť do kontajnera resp. vyhradeného priestoru, alebo do skladu nebezpečných odpadov 

- poverený pracovník prevádzkovateľa tiež overí totožnosť a bydlisko pôvodcu odpadu (potrebné 
identifikačné údaje sa zaznamenajú do evidencie) 

- následne je pôvodca  odpadu oboznámený o mieste, na ktorom má odpad uložiť  
- v prípade, že pôvodca odovzdáva nebezpečný odpad – tento sa umiestni v sklade nebezpečných 

odpadov podľa pokynov povereného pracovníka.  
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