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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 záväzné nariadenie č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 16/2018 o odpadoch v znení Všeobecne záväzného nariadenia 14/2020. 

 

Článok 1 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 16/2018 o odpadoch v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia 14/2020 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V článku 3 sa do odseku 1 vkladá: 

 

Zmesový odpad sa zaraďuje pod číslo 20 03 01 v zmysle Katalógu odpadov.  

 

 

2. V článku 3 odsek 1 sa vkladá:  

 

Do zberných nádob je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej 

triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady 

(zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, 

biologicky rozložiteľný odpad. 

 

3. V článku 3 odsek  5 sa za písmeno b)  vkladá: 

 

- 3 m3 polopodzemný kontajner - minimálne 87 fyzických osôb - poplatníkov  

- 5 m3 polopodzemný kontajner - minimálne 147 fyzických osôb - poplatníkov  

 

4. V článku 3 odsek 5 sa za písmeno d)  vkladá: 

 

Do malých smetných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový komunálny odpad, 

ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, t.j. 

komunálny odpad a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti, odpady z 

trhovísk a pod. 

 

5. V článku 3 sa vkladá odsek 15: 

 

Ak poplatník potrebuje odovzdať odpad iným spôsobom ako určuje toto VZN, alebo pôvodca 

odpadu nie je poplatníkom mesta, je povinný uzatvoriť na zneškodnenie alebo zhodnotenie 

odpadu, ktorý chce odovzdať, samostatný zmluvný vzťah s oprávnenou organizáciou. 

 

6. V článku 4 odsek 1 sa vkladá:  

 

Ak pôvodca odpadu užíva zbernú nádobu v rozpore s týmto VZN, mesto je oprávnené 

doúčtovať si poplatok zodpovedajúci skutočne používanej veľkosti nádoby a intervalu jej 

vývozu. 
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7. V článku 5 sa do odseku 1 vkladá: 

 

Drobné stavebné odpady sa zaraďujú pod číslo 20 03 08 v zmysle Katalógu odpadov.  

 

8. V článku 6 sa do odseku 1 vkladá: 

 

Objemné odpady sa zaraďujú pod číslo 20 03 07 v zmysle Katalógu odpadov. 

 

9. V článku 6 sa vkladá odsek 4: 

 

Do VKK je zakázané ukladať DSO, elektroodpady, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, 

železný šrot, pneumatiky, oleje, farby. DSO je možné odovzdať v zbernom dvore spôsobom 

množstvového zberu a pneumatiky, keďže nie sú súčasťou KO, je možné bezplatne odovzdať v 

rámci siete distribútorov a pneuservisov.  

 

 

10. V článku  7 sa vkladá odsek 4: 

 

Mesto zabezpečuje bezplatne dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek KO 

z domácností s obsahom škodlivých látok. Informovanosť mesto zabezpečí na internetovej 

stránke mesta, sociálnych sieťach, na úradnej tabuli pred MsÚ a poslancov MZ.  

 

11. V článku  8 odsek 1 sa vkladá písmeno l) : 

 

       biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov 

 

12. V článku 9 odsek 2 sa vkladajú písmená a) – e) 

 

 

a) Zber skla  

- Do zberných nádob resp. vriec na sklo patrí: sklenené fľaše, obaly a predmety zo skla, poháre, 

črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.  

- Do zberných nádob resp. vriec na sklo nepatrí: silne znečistené sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, 

keramika, porcelán, zrkadlá, vrchnáky, korky, gumy, fľaše z umelej hmoty.  

- Zberané sklo nesmie tiež obsahovať - magnetické a nemagnetické kovy; anorganické látky 

(porcelán, keramika, kamene, hlina, a i.); organické látky; olovnaté, borosilikátové sklo, opaxit, 

televízne obrazovky; lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou.  

 

b) Zber papiera  

- Do zberných nádob resp. vriec na papier patrí: noviny, časopisy, lepenka, zošity, knihy, krabice z 

tvrdého papiera, kartóny, letáky, obálky, katalógy, plagáty a pod.  

- Do zberných nádob resp. vriec na papier nepatrí: plastové obaly, viacvrstvové kombinované 

materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, kopírovací papier, silne znečistený či 

mastný papier, papier znečistený škodlivinami a pod.  

- Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa 

zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta. Kartóny veľkých rozmerov je potrebné odovzdať 

na zbernom dvore.  

- Vytriedený papier je možné odovzdať aj v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do 

zberného dvora si pôvodca hradí sám.  

  

c) Zber plastov  

- Do zberných nádob, resp. vriec na plasty patrí: plastové obaly a plastové výrobky tašky, vedrá a 

fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, sirupov, 

rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, 
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penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a 

elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov a pod.  

- Do zberných nádob, resp. vriec na plasty nepatrí: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, 

viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan 

a pod.  

- Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a 

zaberali čo najmenej miesta.  

 

d) Zber kovov  

- Do zberných nádob resp. vriec patria: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, 

konzervy a pod.  

- Do zberných nádob resp. vriec nepatria:  kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi 

chemickými látkami.  

 

e) Zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky 

- Za viacvrstvové kombinované materiály (ďalej len „VKM“) sa považujú materiály tvorené 

najmenej dvoma kompaktne spojenými vrstvami. 

- do zberných nádob resp. vriec patria: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany, iných mliečnych 

výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod.  

- do zberných nádob resp. vriec nepatria: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, 

pudingov,  práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku  

 

 

13. V článku 9 sa odsek 5 mení: 

 

Harmonogram vývozu jednotlivých komodít je zverejnený na webovej stránke mesta - 

https://www.zilina.sk/zivot-v-meste/triedime-odpad/ 

 

 

 

14. V článku 10 sa vkladá odsek 6: 

 

Celoročne je zabezpečený bezplatný mobilný zber elektroodpadu v určených termínoch. 

Nahlásenie odvozu elektroodpadu je prostredníctvom online objednania na 

www.zberelektroodpadu.sk    

 

 

15. V článku 11 sa vkladá odsek 4:  

 

Mesto zabezpečuje bezplatne dvakrát do roka zber a prepravu použitých prenosných batérií 

a akumulátorov z domácností. Informovanosť mesto zabezpečí na internetovej stránke mesta, 

sociálnych sieťach, na úradnej tabuli pred MsÚ a poslancov MZ.  

 

 

16. V článku 13 odsek 4 sa dopĺňa: 

 

ani odporovať všeobecne právnym predpisom (napr. neumiestňovať v križovatke, aby mal 

vodič dostatočný rozhľad). 

 

17. V článku 14 sa vkladá odsek 6: 

 

Mesto zabezpečuje bezplatne dvakrát do roka zber a prepravu biologicky rozložiteľného 

odpadu. Informovanosť mesto zabezpečí na internetovej stránke mesta, sociálnych sieťach, na 

úradnej tabuli pred MsÚ a poslancov MZ. 

https://www.zilina.sk/zivot-v-meste/triedime-odpad/
http://www.zberelektroodpadu.sk/


4 

 

 

18. V článku 15 sa odsek 2 mení: 

 

Mesto zabezpečuje zber BRKO na svojom území pre obyvateľov KBV (komplexnej bytovej 

výstavby) prostredníctvom 1 100 l zvonových zberných nádob a 240 l KUKA nádob určených 

na tento typ odpadu. Frekvencia vývozu: 

• 1100l nádoba - v termíne marec až november 2 x týždeň a v termíne december až február 

– 1x týždeň 

• 240 l nádoba - v termíne marec až november 1 x týždeň a v termíne december až február 

– 1x 2 týždne 

 

19. V článku 15 sa vkladá odsek 3: 

 

Domácnosť v IBV (rodinný dom) je povinná mať zabezpečené triedenie BRKO 

prostredníctvom kompostovacieho zásobníka. Pri využívaní vlastného kompostovacieho 

zásobníka vzniká povinnosť obyvateľa mesta doložiť mestu podpísané čestné prehlásenie, že 

domácnosť má vlastný kompostovací zásobník. Povinnosť doložiť čestné prehlásenie nevzniká, 

ak si fyzická osoba v IBV zmluvne zabezpečí na svoje náklady údržbu záhrady a preukáže túto 

skutočnosť mestu platnou zmluvou so subjektom, ktorý tieto práce vykonáva. 

 

20. V článku 17 sa odseky menia nasledovne: 

 

1. Medzi jedlé oleje a tuky patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, 

prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.  

2. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli 

pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.  

3. Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s KO a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k 

zberným nádobám  na KO. 

4. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach):  

a) na zberných dvoroch,  

b) do nádob umiestených v meste pričom rozmiestnenie nádob, prepravu a zneškodňovanie 

jedlých olejov a tukov z domácností môže zabezpečovať výhradne spoločnosť, s ktorou má 

mesto uzatvorenú zmluvu.  

5. 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. 

 

 

20. Do časti 3 sa vkladá článok 19: 

 
Nakladanie s odpadmi na príležitostných podujatiach 

1. Na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach na území mesta, ktoré sú organizované 

pre verejnosť alebo za účasti verejnosti platí zákaz používania jednorazových plastových riadov 

(poháre, príbory, taniere, slamky, miešadlá a pod.) pri konzumácii jedál a nápojov 

2. Separácia biologicky rozložiteľných a papierových riadov bude zabezpečená prostredníctvom 

240l a 1100l hnedých nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.  

21. Článok 19 sa mení na článok 20 a odsek 2 sa mení:  

 

a) Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu 

ustanovenom v tomto VZN 

- nesmie byť znečistený nebezpečnými škodlivinami (napr. ropnými látkami, 

chemikáliami) 
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b) Objemný odpad 

-  nesmie z dôvodu jeho trvalého zneškodnenia obsahovať nebezpečné látky,  

- ide o odpad, ktorý sa pre svoju veľkosť nezmestí do bežne používaných zberných 

nádob, ako napr. nábytok, sedacie súpravy, koberce...  

c) Odpady s obsahom škodlivých látok 

- odpad musí byť v originálnom obale, prípadne uzatvárateľnom obale vhodnom na 

skladovanie, obal musí byť označený druhom odpadu  

- v prípade nevhodného obalu alebo chýbajúceho označenia druhu odpadu nie je 

prevádzkovateľ zberného dvora povinný tento odpad odobrať  

d) vyradené elektrické a elektronické zariadenia 

e) žiarivky, výbojky a iný odpad obsahujúci ortuť 

f) prenosné batérie, akumulátory, automobilové batérie a akumulátory 

g) drobný stavebný odpad 

- do zberného dvora nie je dovolené dovážať stavebný odpad znečistený nebezpečnými 

látkami  

h) jedlé oleje a tuky 

- v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach):  

i) biologicky rozložiteľný odpad  

j) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

 

 

Článok 2 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 

........... 2021.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Žilina na dobu 15 

dní, dňa ........ 2021. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022 

 


