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Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky,  podľa § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) 

vydáva toto všeobecne  záväzné nariadenie o odpadoch. 
 

NÁVRH 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

 

o odpadoch 

 

č.    /2016 

 

PRVÁ ČASŤ 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

 

Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia 

 

1. Mesto Žilina týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) upravuje 

podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom 

a  triedeným komunálnym odpadom, ktorý vzniká na území mesta Žilina (ďalej len 

„mesto“). 

2. VZN upravuje správne nakladanie s odpadmi, spôsob a podmienky zberu a určuje 

miesto na zneškodňovanie odpadov v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, 

ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD 

 

Článok 2 

 

Systém zberu zmesového komunálneho odpadu 

 

1. Mesto Žilina zavádza na svojom území: 

1.1 množstvový zber zmesových komunálnych odpadov pre: 

a) fyzické osoby - podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú  nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území mesta Žilina na účel podnikania, 

b) právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území mesta Žilina na iný účel ako na podnikanie. 

1.2 paušálny zber zmesových komunálnych odpadov pre: 

-   fyzické osoby - poplatníkov, ktorí majú v obci trvalý pobyt  alebo prechodný pobyt  

alebo ktorí sú na území mesta oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť. 
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Článok 3 

 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom  

 

1. Nádoby sa poplatníkom prideľujú na základe ich požiadavky. Pri paušálnom poplatku 

mesto zabezpečí vývoz zmesového komunálneho odpadu len z jedného zberného 

miesta, prednostne z miesta adresy trvalého pobytu. V prípade, že sa poplatník zdržiava 

v rámci mesta v inej nehnuteľnosti ako na adrese jeho trvalého pobytu, môže sa prihlásiť 

k prechodnému pobytu alebo k užívaniu nehnuteľnosti na inú adresu, ako je adresa jeho 

trvalého pobytu. Na túto adresu mu bude pridelená zberná nádoba, pričom dôjde k 

úprave stavu zberných nádob  na adrese trvalého pobytu.  

2. V priebehu roka mesto vykonáva priebežne kontrolu evidencie nádob a poplatníkov. Z 

adresy, na ktorej nebude nikto prihlásený k poplatku, bude zberná nádoba stiahnutá, 

resp. bude upravený stav nádob podľa aktuálneho počtu poplatníkov na danej adrese.  

3. Pre poplatníkov bývajúcich v rodinných domoch, ktorých trvalý pobyt je totožný s 

adresou rodinného domu sú prideľované  zberné nádoby podľa počtu poplatníkov 

v rodinnom dome. V prípade, že bude nádoba odcudzená alebo poškodená,  užívateľ je 

povinný požiadať o výmenu resp. novú zbernú nádobu písomne, e-mailom alebo 

telefonicky na Mestskom úrade (ďalej len „MsÚ“) v Žiline. 

4. Ak poplatník požiada o odpustenie poplatku za komunálny odpad v zmysle VZN 

o poplatku, bude prehodnotený počet poplatníkov a upravená veľkosť nádoby. 

5. Fyzické osoby, ktoré sú na území mesta oprávnené užívať nehnuteľnosť, ktoré  nie 

sú  účastníkmi systému  zberu  komunálneho odpadu  sú  povinné  splniť si povinnosti 

vyplývajúce zo zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady§ 80,  aby im bolo možné zabezpečiť 

zberné nádoby. 

6. Počet potrebných zberných nádob  a interval  vývozu pre odvoz komunálnych odpadov  

stanovuje mesto pôvodcom odpadov takto: 

a)   rodinné domy:  

-  120 l KUKA nádoba  pre jeden až štyri fyzické osoby – poplatníkov,  

-  140 l KUKA nádoba pre päť fyzických osôb – poplatníkov,  

-  240 l KUKA nádoba pre šesť a viac fyzických osôb – poplatníkov,   

b)  bytové domy – 240 l, 770 l alebo 1 100 l zberná nádoba,  rozhodujúci je počet  

prihlásených poplatníkov na trvalý alebo prechodný pobyt  v bytovom dome,   

c) pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby určuje na vývoz  120 l,  

140 l,  240 l, 770 l  a 1 100 l zberné nádoby. Výnimku z vyššie uvedených nádob 

tvoria drobní živnostníci a drobné prevádzky, ktoré sú prevažne umiestnené 

v rodinných domoch, resp. v bytoch a nebytových priestoroch, napr., revízny 

technik, samostatná účtovníčka, samostatné nechtové štúdio, stánok PNS, vzorková 

predajňa, a pod., ktoré môžu používať 60 l vrecia. Pri využívaní spoločných nádob 

musí byť zachovaný príslušný objem medzi pristavenými nádobami a množstvom 

zmesového komunálneho odpadu, ktoré prihlásili jednotlivé prevádzky na vývoz. 

Vrecový systém zberu bude zabezpečený aj pre prevádzky nachádzajúce sa 

v centrálnej pamiatkovej zóne.  

7. Vývozný cyklus je stanovený nasledovne: 

a) rodinné a bytové domy v mestských častiach – 1 x týždenne, 

b) sídliská Vlčince, Solinky, Hájik, Pod nemocnicou – 3 x týždenne, 

c) sídliská Hliny I – VII - 2 x za týždeň,  
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d) pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby – vývozný cyklus zberných 

nádob a vriec min. 1 x týždenne. Zvýšenie frekvencie vývozu  je možné písomne 

dohodnúť na základe žiadosti s príslušným odborom MsÚ,  

e) prevádzky, ktorým bude udelená výnimka – využitie vrecového systému, budú odpad 

odovzdávať priamo vývozcovi na prevádzke podľa požiadavky a schváleného 

harmonogramu vývozu. 

8.  V mestských častiach na určených uliciach, kde nie je možné vykonávať zimnú údržbu, 

resp. do miest, ktoré sú neprístupné pre mechanizáciu na vývoz komunálneho dopadu 

určí mesto stojiská na odkladanie a zber odpadu. Dotknutí občania a organizácie sú 

povinné tieto stojiská na odkladanie a zber odpadu využívať. 

9. V centrálnej mestskej zóne v starom meste, ohraničenom ulicami Horný val a Na 

priekope mesto určuje dočasne pevné stojiská na odkladanie a vývoz pre fyzické  

a právnické osoby nasledovne: ul. Makovického, Mydlárska, Radničná, Dolný val, Na 

priekope, Námestie Andreja Hlinku a Pivovarská ulica. V uvedenej zóne je povolené 

rozmiestnenie nádob iba v priestoroch vlastných nehnuteľností ak je zabezpečená 

potrebná manipulácia. Zakazuje sa umiestnenie nádob na komunálny odpad na 

verejnom priestranstve -  Farská ulička, Sládkovičova, Bottova, Národná a Mariánske 

námestie.  

10.    Na zber  odpadu zo záhradkárskych osád sa použijú veľkokapacitné kontajnery (ďalej     

len „VKK“), ktoré budú pristavené na základe dohody s príslušnou záhradkárskou 

organizáciou max. 2 x ročne.  

11.   Vývoz VKK a zberných nádob z cintorínov zabezpečuje mesto podľa potreby správcu  

    cintorínov. 

12.   Po podaní  prihlášky na vývoz odpadov a dodávku zbernej nádoby, oprávnený vývozca    

    dodá pôvodcovi odpadu do 10 pracovných dní zbernú nádobu a zabezpečí vývoz. 

13. Zberová spoločnosť zabezpečí v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii    

na  vlastné náklady výmenu do 7 dní, nádoby po vyprázdnení vráti späť na miesto  

vyloženia a v prípade rozsypania odpadu pri vyprázdňovaní tento odstráni.  

14. Zber a prepravu komunálnych odpadov vykonáva na území mesta  prostredníctvom 

zberovej spoločnosti, ktorá má na uvedenú činnosť uzatvorenú zmluvu s mestom v 

súlade s § 81 ods.13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

15. Mesto v súčinnosti s vývozcom oboznamuje všetky fyzické a právnické osoby 

s týždenným plánom ako aj zmenami vo vývoz komunálneho a triedeného odpadu 

v meste a mestských častiach na http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-

mesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto.  

 

 

Článok 4 

 

Povinnosti  fyzických osôb,  právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 

(pôvodcov odpadu) 

 

1. Každá prevádzka na území mesta musí byť prihlásená do systému zberu  zmesového    

komunálneho odpadu. Ak fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba vlastní  

  alebo prevádzkuje na území mesta  viac prevádzok, každá  musí byť prihlásená do  

systému zberu komunálneho odpadu samostatne. 

2.   Poplatník, ktorý prenajíma priestory a uhrádza poplatok aj za prevádzky, ktoré sú v 

nájme  na základe zmluvy,  je povinný tieto prihlásiť a v prípade, že dôjde v objekte k 

http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto
http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto
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zmenám, napr. k zmene počtu poplatníkov, k zmene mena poplatníka, vzniká povinnosť 

nahlásenia týchto skutočností v klientskom centre MsÚ v Žiline. 

3.   Užívať nádoby zodpovedajúce zavedenému systému zberu na území mesta,  riadne sa 

o ne starať,  zabezpečiť ich proti odcudzeniu a ich okolie udržiavať v čistote. Odpad 

riadnym spôsobom uložiť do zberných nádob a tieto uzatvoriť. Zberné nádoby  plniť iba 

odpadom na ktorý je nádoba určená.  Prikladanie akéhokoľvek odpadu k zberným  

nádobám sa považuje za znečisťovanie okolia nádob.  

4.   Zabezpečiť, aby nedochádzalo k prepĺňaniu nádob. Právnické osoby a fyzické osoby 

podnikatelia zabezpečia v prípade prepĺňania nádob zvýšenie počtu alebo objemu 

zberných nádob alebo to nariadi mesto. 

5.   Zberné nádoby musia byť prednostne umiestnené na vlastnom pozemku. Užívatelia    

zberných nádob sú povinní v deň vývozu vyložiť zberné nádoby pred nehnuteľnosť  

resp. umiestniť ich na nevyhnutný čas  na  verejné   priestranstvo (napr. chodník, okraj 

miestnej komunikácie).  

6.   V prípade umiestnenia zberných nádob v areáloch, kde sa kumuluje viac prevádzok a nie  

je možné nádoby pripraviť pred areál, umožniť vjazd do areálu a nádoby si označiť. 

7.   Nové  miesta  na  umiestnenie  zberných  nádob  je  možné vytvoriť len  so súhlasom  

mesta. Toto   miesto musí byť zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné donáškové a 

odstupové  vzdialenosti pri zbere odpadu a zároveň hygienické a estetické podmienky. 

8.   Ak vývozný deň pripadá na sviatok pristaviť nádobu na vývoz podľa harmonogramu 

zverejneného mestom. Ak nebude nádoba pripravená, vývoz bude zrealizovaný až 

v nasledujúcom vývoznom  intervale. 

9.   Nakladať s odpadmi v súlade hierarchiou odpadového hospodárstva, s týmto VZN, 

chrániť zdravie ľudí a životné prostredie. 

10. Každý, kto vykonáva sezónny predaj (predajné stánky, bufety, pojazdné stánky a pod.) 

alebo organizuje kultúrne, športové alebo jednorazové podujatia pre verejnosť na území 

mesta je povinný prihlásiť sa v klientskom centre MsÚ Žilina, zabezpečiť dostatočný  

počet  zberných nádob na zmesový KO a udržiavať čistotu a poriadok priestranstvá. 

V prípade zriadenia letnej terasy na území mesta je právnická osoba resp. fyzická osoba 

– podnikateľ povinná prihliadať na zvýšené množstvo vyprodukovaného odpadu 

a zvýšiť počet resp. objem zberných nádob. 

11. Prihlásenie do systému zberu komunálneho odpadu je možné: 

a) elektronickou službou prostredníctvom integrovaného informačného systému mesta 

–   http: //www.e-sluzby.zilina.sk (podrobnejšie informácie VZN 22/2015), 

b) písomne na adresu MsÚ, 

c) e-mailom,  

d) telefonicky. 

12. Na území mesta sa zakazuje fyzickým osobám a iným organizáciám  než oprávnenému 

vývozcovi odvážať a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek 

manipulovať s ich obsahom, vyberať alebo privlastňovať si jeho časti alebo umiestňovať 

zmesové komunálne odpady do iných ako na to určených nádob. 
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Článok 5 

 

Nakladanie s drobným stavebným odpadom 

 

1. Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác, 

vyprodukovaný fyzickými osobami – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, 

keramiky a pod. 

2. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu a je spoplatnený v zmysle 

schváleného VZN o poplatku. 

3. DSO odovzdajú fyzické osoby na vlastné náklady na zberný dvor. 

4. Je zakázané ukladať DSO do nádob určených na zmesový komunálny alebo triedený 

odpad (alebo vedľa nich, do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby) a VKK určených 

na odpad pochádzajúci z cintorínov.  

5. Pôvodca  DSO je  povinný odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé 

zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku a odpad zhromažďovať bezpečným 

spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na 

základe súhlasu mesta takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného 

prostredia, znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí. 

6. Pôvodca DSO je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie 

súvisiace s jeho nakladaním. 

Článok 6 

 

Nakladanie s objemným  odpadom 

1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do 

klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to 

hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho 

odpadu a podobne.  

2. Mesto zabezpečuje dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a prepravu objemného 

odpadu prostredníctvom VKK. Stojiská VKK  určí mesto Žilina po dohode 

s organizáciou zabezpečujúcou vývoz. VKK bude na určenom stojisku 6 dní 

s frekvenciou vývozu celkovo minimálne 2 krát. Informovanosť mesto zabezpečí  na 

internetovej stránke mesta, na úradnej tabuli pred MsÚ a prostredníctvom poslancov 

MZ. 

3. Odpad uvedený v odseku 1 môžu fyzické osoby odovzdať bezplatne na zberný dvor. 

4. Je zakázané umiestniť objemový odpad vedľa zberných nádob a na verejné 

priestranstvá.  

 

Článok 7 

 

Nakladanie s odpadmi s obsahom škodlivín 

 

1. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, 

laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na 

ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace 

prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, 

obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod. 
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2. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia 

povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné 

zhromaždenie. 

3. Odpad uvedený v odseku 1 odovzdajú fyzické osoby bezplatne na zberný dvor. 

4. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich 

(do priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby) a odovzdávať iným subjektom, 

ako napr. pouliční zberači a pod.  

 

 

TRETIA ČASŤ 

 

TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO  ODPADU 

 

Článok 8 

 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Na území mesta je zabezpečený triedený zber:  

a) elektroodpadov z domácností, 

b) papiera,  

c) skla,  

d) plastov,  

e) kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú  spolu s odpadmi z obalov), 

f) viacvrstvové kombinované materiály (napr. TetraPack), 

g) textil, 

h) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a  

akumulátorov, 

i) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 

a zdravotníckych pomôcok, 

j) jedlých olejov a tukov z domácností, 

k) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 

2.  Podrobný popis zberu je zverejnený na webovej stránke mesta 

http://www.zilina.sk/triedime-odpad/ . 

 

 

Článok 9 

 

Nakladanie s odpadom z obalových a neobalových výrobkov  

(triedený zber – papier, plasty, kovy, sklo a kombinované obaly) 

 

1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov od fyzických 

osôb, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša Organizácia 

zodpovednosti výrobcov (ďalej OZV), s ktorou mesto uzatvorilo zmluvu. 

2. Triedený komunálny odpad sa umiestňuje do špeciálne upravených a farebne 

rozlíšených zberných nádob: 
 

-  modré nádoby -  papier, 

            -  žlté  nádoby - plasty, 

            -  zelené nádoby - sklo, 

http://www.zilina.sk/triedime-odpad/
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            -  červené nádoby - kovové obaly,  

      -  oranžové  nádoby - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. 

3. Zberné nádoby na triedený zber pre fyzické osoby - poplatníkov sú umiestnené na 

verejných priestranstvách tak, aby bola zohľadnená dostupnosť pre občanov a zberovú 

spoločnosť.  

4. Odpad do nádob  treba ukladať rozložený, stlačený, uložený v čo najmenšom objeme, 

aby bolo zabezpečené čo najefektívnejšie využitie nádob a nedochádzalo k preplneniu. 

5. Vývozný cyklus je stanovený nasledovne: 
 

- plasty               -  1 x týždenne, 

- sklo                  -  2x za mesiac, 

- papier               -  1 x týždenne, 

- kovové obaly  -   1 x za mesiac, 

- viacvrstvové kombinované materiály -  1 x za mesiac. 

            Vývozný cyklus sa môže podľa potreby a intenzity triedenia priebežne upravovať a 

o zmene sú občania informovaní na webovej stránke mesta.  

6. Harmonogram vývozu jednotlivých komodít  je zverejnený na webovej stránke mesta - 

http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto. 

7. Zber a vývoz triedeného odpadu na území mesta zabezpečuje zberová spoločnosť, ktorá 

na uvedenú činnosť uzatvorenú zmluvu s mestom a OZV.  

8. Fyzická osoba - poplatník môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky 

komunálneho odpadu aj na zbernom dvore. 

9. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je pôvodcom alebo držiteľom 

odpadu obalov a neobalov, ktoré vznikajú na území mesta pri bezprostrednom výkone 

činností tvoriacich jeho predmet podnikania, je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo 

zneškodnenie na vlastné náklady v súlade so zákonom o odpadoch. 

 

Článok 10 

 

Nakladanie s elektroodpadom z domácností 

 

1. K elektroodpadu z domácností patria: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska 

a telekomunikačná technika, videá,  digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, 

práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď. 

2. Elektroodpad,  ktorý pochádza z domácností fyzických osôb môžu občania – fyzické 

osoby - poplatníci s trvalým pobytom na území mesta, odovzdať bezplatne na zbernom 

dvore.  

3. Dvakrát do roka je zabezpečený mobilný zber, pričom miesta zberu odkiaľ je 

zabezpečený odvoz určí mesto po dohode s organizáciou zabezpečujúcou zber 

elektroodpadu. Harmonogram je aktualizovaný podľa požiadaviek občanov a 

zverejňovaný na internetovej stránke mesta, na vývesnej tabuli pred MsÚ a 

prostredníctvom poslancov MZ. 

4. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom 

spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. 

5. Zber, prepravu, zhodnocovanie môže vykonávať iba spoločnosť, ktorá má na uvedenú 

činnosť zmluvu s mestom a OZV. 

http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto
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6. Zakazuje sa 

a) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu, 

b) rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe 

oprávnenej na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi 

elektroodpadu; uvedený zákaz sa nevzťahuje na osobu oprávnenú na opätovné 

použitie elektroodpadu a spracovateľa elektroodpadu, 

c) ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá mesta, 

d) odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú 

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom a OZV. 

 

 

Článok 11 

 

Nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi a automobilovými 

batériami a akumulátormi 

  

1. Občania môžu bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory výrobcovi uvedeného 

druhu odpadu, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov 

alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch a to bez 

ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh. 

2. Fyzické osoby – poplatníci  môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať aj  

na zbernom dvore.  

3. Zakazuje sa: 

a) zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov, 

b) zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory, 

c) narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých batérií a akumulátorov, 

d) použité batérie a akumulátory ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na 

verejné priestranstvá obce, 

e) odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači 

a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom. 

 

 

Článok 12 

 

Nakladanie s humánnymi a veterinárnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami 

a nakladanie so zdravotníckymi pomôckami 

 

1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 

je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.  
2. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na 

verejné priestranstvá mesta. 

 

 

Článok 13 

 

Nakladanie s použitým šatstvom a textíliami z domácností 

 

1. Textilom vhodným na zber sa rozumie: 

a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), 
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b) topánky (topánky iba v pároch, nezničené), 

c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.). 

2. Zber textilu prebieha celoročne do špeciálnych označených zberných kontajnerov, ktoré 

sú rozmiestnené po celom území  mesta. Frekvencia vývozu je určená 1x za 2 týždne, 

prípadne podľa potreby.  

3. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta, ktorý zodpovedá za ich údržbu, 

vyprázdňovanie, estetický vzhľad a frekvenciu vývozu. Zber, prepravu a 

zhodnocovanie vykonáva spoločnosť, ktorá má na uvedenú činnosť zmluvu s mestom. 

4. Umiestnenie nádob musí byť odsúhlasené mestom, umiestnenie nesmie narúšať 

estetický vzhľad okolia.  

 

Článok 14 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom vhodným na 

kompostovanie 

 

1. Fyzické osoby - poplatníci, vrátane záhradkárskych osád, sú povinní kompostovať 

a ukladať svoj biologicky rozložiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie na 

svojich domácich kompostoviskách na území vlastnej nehnuteľnosti. 

2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie môžu fyzické 

osoby – poplatníci s trvalým pobytom na území mesta bezplatne odovzdať aj do zberne 

na to určenej – zberný dvor Považský Chlmec. Náklady na dopravu si pôvodca odpadu 

hradí sám. 

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

odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. 

4. Použité vianočné stromčeky sa zhromažďujú na stojiskách pri zberných nádobách 

a odvážajú len zo sídliskových častí mesta a historického centra. Podrobnosti zberu určí 

mesto a zverejní na webovej stránke mesta. 

 

 

Článok 15 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

 

1. Mesto nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu na svojom území pre obyvateľov, pretože zabezpečuje energetické 

zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1. 

Týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečovať 

vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný 

odpad, ktorého je pôvodcom. 

 

 

Článok 16 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom  od 

prevádzkovateľov kuchyne 

 

1. Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je 

zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne;  odpad sa nesmie dávať do nádob určených na 

zber komunálnych odpadov. 
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2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov  

na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou 

miestneho poplatku). 

3. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby 

odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce, iné 

živočíchy, ani verejnosť. 

4. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne a frekvencia 

zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia 

(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné 

nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP 

a Rady č.852/2004 o hygiene potravín.  

5. 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. 

6. 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 oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom. 

7. Pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade 

s hierarchiou odpadového hospodárstva. 
 

 

Článok 17 

 

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností 

 

1. Jedlé oleje a tuky môžu občania bezplatne odovzdať na zberné miesta zberových 

spoločností, ktoré majú na túto činnosť potrebný súhlas a zmluvu s mestom. 

2. Uvedený druh odpadu môžu fyzické osoby - poplatníci odovzdať bezplatne aj na 

zbernom dvore. 

3. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si 

občania zabezpečujú samostatne do vyhradených, označených zberných nádob, ktorých 

umiestnenie bude zverejnené na webovom sídle  mesta. 

4. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné 

priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad 

a vypúšťať do kanalizácie. 

 

 

 

 

 

 

Článok 18 

 

Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

 

1. Odpadové pneumatiky je možné odovzdať iba pneuservisu v akomkoľvek množstve 

alebo distribútorom pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky 

alebo iného tovaru, bez ohľadu na ich výrobnú značku, dátum uvedenia ich na trh alebo 

použitia.  
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      ŠTVRTÁ ČASŤ 

 

                                                   ZBERNÝ DVOR 

 

      Článok 19 

 

Prevádzkovanie zberného dvora 

1. Prevádzkovateľom zberných dvorov je spoločnosť T+T, a.s.. Odovzdať odpad môže 

fyzická osoba - poplatník na zberný dvor: 

a) na  Jánošíkovej ulici 14, 010 01 Žilina, 

b) pri skládke odpadu v  Považskom Chlmci. 

2. Na zberný dvor môže fyzická osoba – poplatník bezplatne odovzdať: 

a) oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu 

ustanovenom v tomto VZN,  

b) objemový odpad, 

c) odpady s obsahom škodlivých látok, 

d) vyradené elektrické a elektronické zariadenia, 

e) žiarivky a výbojky, 

f) použité prenosné batérie, akumulátory, automobilové batérie a akumulátory. 

3. Odpad môže bezplatne odovzdať na zbernom dvore fyzická osoba - poplatník s trvalým 

pobytom na území mesta. Odpad môže občan odovzdať iba osobne na základe 

predloženia občianskeho preukazu (v prípade iného pobytu aj platobným výmerom) a 

oprávnená organizácia urobí záznam. Náklady na dopravu odpadu si pôvodca odpadu 

hradí sám.  

4. Odovzdanie odpadu uvedenom v ods.2 na zbernom dvore inou osobou ako osobou 

uvedenou v ods. 3  je odplatné v zmysle aktuálneho cenníka prevádzkovateľa zberného 

dvora. 

5. Na zberný dvor môže fyzická osoba – poplatník odovzdať  drobný stavebný odpad, 

ktorý je spoplatnený v zmysle schváleného VZN o poplatku. 

 

 

PIATA  ČASŤ 

 

SPÔSOB NAHLASOVANIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU 
 

Článok 20 

 

Nahlásenie nezákonne umiestneného odpadu 

 

1. V prípade, že občan alebo vlastník, správca či  nájomca nehnuteľnosti  zistí, že v územnom 

obvode mesta bol nezákonne umiestnený odpad bezodkladne oznámi túto  skutočnosť 

písomne, e-mailom, telefonicky alebo on-line formulárom: 

a) na mestský úrad – odbor životného prostredia, alebo 

b) na okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie. 

On-line formulár MsÚ je prístupný na www.e-sluzby.zilina.sk. 

2. Oznámenie o nezákonne uloženom odpade musí obsahovať: 

a) presnú lokalizáciu – katastrálne územie, číslo parcely a pod., 

b) fotodokumentáciu, 
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c) množstvo a druh odpadu, 

d) informácie o pôvodcovi odpadu ak je známy. 

 

 

ŠIESTA ČASŤ 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 21 

 

Kontrola a sankcie 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú : 

a) mestská polícia, 

b) poverení pracovníci MsÚ v Žiline. 

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je sankcionované príslušnými právnymi 

predpismi.   

 

 

Článok 22 

 

Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší  všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2016 

o odpadoch. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline 

dňa .........2016. 

5. Toto všeobecne záväzné nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta , t.j. .........2016. 

 

 

 

 

Ing. Igor Choma                                                                                          

     primátor  

 

 

 

 


