
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

číslo 7/2013 

 zo dňa 27. júna 2013 

 

o nakladaní s odpadmi na území mesta Spišská Belá  

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na základe  § 4 ods. 3 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Zb. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 

„nariadenie“ ): 

 

I. ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Účel úpravy 

(1) Toto nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len „komunálny 

odpad“) a s drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi z domácností, najmä spôsob zberu a prepravy 
komunálneho odpadu, spôsob nakladania s jednotlivými zloţkami triedeného komunálneho odpadu, vrátane 

starostlivosti o miesto určené na ukladanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta Spišská 

Belá (ďalej len mesto). 
(2) Toto nariadenie sa vydáva s cieľom stanoviť pre mesto vhodný systém nakladania s komunálnymi 

odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, nebezpečnými odpadmi a s jeho zavedením a realizáciou: 

a) zabezpečiť alebo umoţniť zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 
vznikajúcich na území mesta za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom č. 

223/2001 Zb. o odpadoch,  

b) zabezpečiť zberné nádoby a obaly zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov v meste, 
c) vytvoriť podmienky na oddelený zber vytriedených zloţiek z komunálnych odpadov v rámci 

separovaného zberu odpadov 

d) zabezpečiť podľa potreby, najmenej však 2-krát ročne   
1. zber a prepravu veľkoobjemových odpadov (ďalej len VOO) za účelom ich zhodnotenia alebo 

zneškodnenia 

2. zber a prepravu oddelene vytriedených zloţiek z komunálnych odpadov (ďalej len KO) s obsahom 

škodlivín  
e) ustanoviť povinnosti pri nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, najmä o  

1. spôsobe ich zberu, zhromaţďovania a preprave  

2. spôsobe separovaného zberu – oddeleného triedenia jednotlivých zloţiek odpadov z KO  
3. ustanovení miest na skladovanie a zneškodňovanie KO a drobných stavebných odpadov (ďalej len 

DSO). 

(3) Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré 
vznikajú na území mesta: 

a) pri činnosti fyzických osôb  

b) pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie  

c) z činností pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta  
d) z činností pri údrţbe verejnej zelene, parkov a cintorínov. 

 



§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 
(1) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej drţiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom o 

odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

(2) Systém zberu komunálneho odpadu je spôsob zberu a prepravy KO, spôsob triedenia jednotlivých zloţiek 

KO, spôsob nakladania s DSO, ako aj počet a typ zberných nádob, kontajnerov a určenie miest na nakladanie 
týchto odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

(3) Harmonogram separovaného zberu je určenie termínu, kedy určité zloţky KO a DSO, prípadne druhy 

nebezpečných odpadov, je moţné uloţiť na vyhradenom mieste. 
(4) Skládka odpadov je zariadenie na zneškodňovanie odpadov, prevádzkované na základe povolenia 

príslušného úradu štátnej správy a v súlade s platnou legislatívou. 

(5) Sklad odpadov je také zariadenie, kde je moţné dočasne skladovať niektoré druhy odpadov v súlade s 
platnou legislatívou tak, aby ich skladovanie negatívne neovplyvnilo zdravie ľudí a ţivotné prostredie. 

(6) Pôvodca odpadu je kaţdý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie 

alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloţenia týchto odpadov. V 

prípade, ţe pre fyzickú osobu vykonáva práce na objednávku organizácia alebo ţivnostník ako svoju 
podnikateľskú aktivitu (napríklad oprava bytového jadra, maľovanie bytu a pod.), povaţuje sa za pôvodcu 

odpadov z tejto činnosti podnikateľ a nie obyvateľ. 

(7) Pôvodcovia sezónnych odpadov sú pre potreby tohto nariadenia pôvodcovia, ktorí produkujú odpady iba 
v niektorom období v roku a mnoţstvo nimi vyprodukovaných odpadov v roku nie je moţné vopred určiť 

(chalupári, chatári, trhovníci, jarmočníci, pojazdný cirkus, kolotoče a pod.). Pre potreby tohto nariadenia sa 

posudzujú ako právnické a fyzické osoby oprávnené k podnikaniu s povinnosťou zapojiť sa do systému 

nakladania s KO a DSO.  
(8) Drţiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza. 

Drţiteľom KO a DSO, ktoré boli fyzickými osobami zhromaţdené do zberných nádob a obalov v súlade so 

systémom, určeným týmto VZN, je mesto.  
(9) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a 

odpady podobných vlastností a zloţenia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-

podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania 
alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa. Za odpady z domácnosti sa povaţujú aj 

odpady z nehnuteľnosti slúţiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu (napr. zo záhrad, chát), 

alebo na parkovanie či uskladnenie vozidla pouţívaného pre potreby domácnosti (najmä z garáţí a 

parkovacích stojísk). KO sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácii a 
priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo sú v jej správe, a taktieţ pri údrţbe verejnej zelene vrátane 

parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb a fyzických osôb. 

(10) Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z beţných udrţiavacích prác zabezpečovaných fyzickou 
osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyţaduje stavebné povolenie, ale postačuje ohlásenie 

stavebnému úradu (mestu), alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.  

(11) Oddelene separované zloţky KO sú 
a) vytriedené zloţky KO bez obsahu škodlivín, ako sú papier a lepenka, sklo, kovy, plasty, textil.       

b) odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami zapríčiňujú negatívne 

vplyvy pri nakladaní s nimi, napr. oleje a tuky, farby, lepidlá, rozpúšťadlá, ţiarivky a iný odpad obsahujúci 

ortuť, liečivá, batérie a akumulátory 
c) biologicky rozloţiteľný odpad zo zelene a kuchynský odpad 

d) iné KO   

  1. odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, kal zo septikov 
  2. objemný odpad 

e) zmesový KO (zvyšok po vytriedení) 

(12) Veľkoobjemové odpady sú odpady, ktoré nie je moţné pre ich veľký rozmer ukladať do štandardných 

zberných nádob, alebo ktorých hmotnosť presahuje objem a nosnosť beţne pouţívaných štandardných 
zberných nádob v rámci pravidelného harmonogramu zberu odpadov. 

(13) Nebezpečné odpady (ďalej len NO) sú také odpady, ktoré svojimi vlastnosťami, najmä toxicitou, 

infekčnosťou, dráţdivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi a 
mutatogénnymi vlastnosťami, sú alebo môţu byť nebezpečnými pre zdravie obyvateľstva alebo zdravé 

ţivotné prostredie. 

(14) Druhotné suroviny sú také suroviny alebo materiály získané z KO, ktoré je moţné  ďalej vyuţiť.       
(15) Oprávnená organizácia je taká organizácia, ktorá má na nakladanie s odpadmi príslušné platné 

povolenia a súhlasy, a ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu o nakladaní s odpadmi na území mesta. 

(16) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie 



odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. 

(17) Mnoţstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený vo výške, ktorá 
je priamo úmerná mnoţstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.   

(18) Starým vozidlom je motorové vozidlo, ktoré jeho drţiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má 

byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj 

motorové vozidlo, ktorého drţiteľ nie je známy ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom 
priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany ţivotného prostredia 

alebo zachovania estetického vzhľadu mesta či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.    

(19) Rodinný dom (ďalej len RD) je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným 
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac 3 byty, dve nadzemné podlaţia a podkrovie (§ 43b ods. 3 

stavebného zákona). 

(20) Bytový dom (ďalej len BD) je budova určená na bývanie, pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov so 
spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§ 43b ods. 2 stavebného zákona). 

(21) Vlastník objektu je právnická alebo fyzická osoba, ktorá vlastní v katastrálnom území mesta RD, BD, 

rekreačnú chalupu alebo chatu, prevádzku určenú na podnikateľskú činnosť, zdravotnícke zariadenie, 

školské zariadenie a pod.  
 

II. ČASŤ 

SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A JEHO ZLOŢIEK 

 

§ 3 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

(1) Za nakladanie s KO a DSO, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto. 
(2) Pôvodca komunálnych odpadov  je povinný 

a) zapojiť sa do systému zberu KO v meste, 

b) uţívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v meste, 
c) ukladať KO alebo ich oddelené zloţky a DSO na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných 

nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v meste. 

  

§ 4 

Komunálny odpad z domácnosti 

(1) Na území mesta je zavedený kontajnerovo intervalový zber KO z domácnosti. Zber tohto odpadu sa 

uskutočňuje v intervale 1-krát týţdenne. Vo výnimočných prípadoch môţe primátor mesta nariadiť zber 
tohto odpadu aj nad rámec tohto intervalu.   

(2) Na území mesta sa pouţívajú na zber KO z domácností tieto typy zberných nádob:  

a) 110 litrové plastové alebo kovové nádoby (tzv. KUKA-nádoby) spravidla pre RD,    
b) 1100 litrové kovové alebo plastové maloobjemové kontajnery spravidla pre BD na sídliskách.  

(3) Zberné nádoby na KO z domácností obyvateľom mesta poskytuje mesto na náklady mesta. Tieto nádoby 

sú vo vlastníctve mesta. O poskytnutí zbernej nádoby na KO z domácností sa spíše záznam, ktorý je zároveň 
potvrdením o vzniku uţívacieho vzťahu medzi mestom a obyvateľom, ktorému bola zberná nádoba 

poskytnutá. O umiestnení týchto zberných nádob rozhoduje mesto. Systém poskytnutia zberných nádob na 

KO je nasledovný: 

a) kaţdá samostatná domácnosť ţijúca v RD s počtom do 6 osôb má nárok na 1 zbernú nádobu (tzv. KUKA-
nádobu)  

b) pre viac ako 6-členné domácnosti ţijúce v RD sú pridelené 2 zberné nádoby  

c) pre domácnosti ţijúce v BD na sídliskách je spravidla na 10 bytov poskytovaný jeden maloobjemový 
kontajner. 

(4) Do zberných nádob na KO z domácností je moţné ukladať iba ostatné KO z domácností. Do týchto 

nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod),  

zloţky KO, ktoré sú zbierané osobitne v rámci zavedeného systému separovaného zberu (plasty, sklo, papier, 
kovy, biologicky rozloţiteľný odpad) ako aj všetky ostatné (nekomunálne) odpady. 

(5) Fyzická osoba je povinná sa starať o poskytnutú zbernú nádobu a udrţiavať ju v dobrom stave. Fyzická 

osoba, ktorej bola zberná nádoba poskytnutá, zodpovedá za jej prípadnú stratu, odcudzenie alebo poškodenie 
a je povinná o tom bezodkladne informovať mesto. V takom prípade sa mu poskytne náhradná zberná 

nádoba, za ktorú je však povinný uhradiť mestu náklady na jej kúpu (nadobúdaciu cenu). 

(6) Najskôr po 8 rokoch môţe fyzická osoba ţijúca v RD z dôvodu opotrebenia zbernej nádoby poţiadať 
mesto o jej výmenu za novú nádobu. V takomto prípade sa mu nádoba poskytne bezplatne. Vo výnimočných 

prípadoch je moţné túto výmenu uskutočniť aj skôr. Rozhodne o tom primátor mesta, resp. ním poverená 

osoba.    



§ 5 

Komunálny odpad od právnických osôb a podnikateľov 
(1) Na území mesta je zavedený mnoţstvový zber KO, ktorých pôvodcom sú právnické osoby a fyzické 

osoby – podnikatelia. Zber tohto odpadu sa uskutočňuje v intervale spravidla 1-krát týţdenne, ak sa mesto 

s pôvodcom tohto odpadu nedohodnú inak.     

(2) Pri zbere KO, ktorých pôvodcom sú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, si títo pôvodcovia 
môţu vybrať z týchto typov zberných nádob:  

a) 110  litrové plastové alebo kovové nádoby (tzv. KUKA-nádoby),    

b) 1100 litrové kovové alebo plastové maloobjemové kontajnery.  
(3) Zberné nádoby na KO, ktorých pôvodcom sú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, si 

zabezpečujú títo pôvodcovia tohto odpadu na svoje vlastné náklady (resp. poskytuje im ich mesto za 

finančnú úradu). Počet a veľkosť zberných nádob na uvedený odpad dohodne mesto s pôvodcom tohto 
odpadu vzhľadom na mnoţstvo odpadu priemerne produkované prevádzkou daného druhu.  

(4) Do zberných nádob na KO, ktorých pôvodcom sú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, je 

moţné ukladať iba ostatné KO. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné 

odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), zloţky KO, ktoré sú zbierané osobitne v rámci zavedeného systému 
separovaného zberu (plasty, sklo, papier, kovy, biologicky rozloţiteľný odpad) ako aj všetky ostatné 

(nekomunálne) odpady. 

 

§ 6 

Triedený  zber niektorých zloţiek komunálneho odpadu  

(1) V meste je zavedený triedený  zber týchto zloţiek KO: 

a) papier a lepenka 20 01 01  
b) sklo 20 01 02 

c) plasty 20 01 39 

d) kovy 20 01 40 
e) biologicky rozloţiteľný odpad  20 02 01 

f) textília 20 01 11   

(2) Pre triedený zber plastov, papiera, skla, kovov a textílie od obyvateľov mesta (z domácností) sa 
pouţívajú tieto zberné nádoby: 

a) 1100 litrové maloobjemové kontajnery, ktoré sú farebne rozlíšené a označené nápisom: PAPIER 

s modrým označením, SKLO so zeleným označením, PLASTY so ţltým označením, KOVY s červeným 

označením – rozmiestnené na určených zberných miestach na území mesta,  
b) zberné vrecia sú určené pre domácnosti v RD ich distribúciu  zabezpečuje mesto na svoje náklady. 

(3) O rozmiestnení zberných nádob na separovaný zber (uvedené v odseku 2) rozhoduje mesto. Vytriedené 

zloţky odpadu sú zbierané podľa vopred schváleného časového harmonogramu:   
a)  1100 litrové maloobjemové kontajnery na plasty, sklo a papier  

b)  1100 litrové maloobjemové kontajnery na kovy    

c)  zberné PVC vrecia, okrem  textílie, ktorá sa zbiera min 1-krát za štvrťrok. Plné, uzavreté zberné vrecia 
vyloţia ich uţívatelia v deň určený v harmonograme k zbernej nádobe na KO alebo k vstupnej bráne RD. 

(4) Zber biologicky rozloţiteľného odpadu (tzv. zeleného odpadu) z domácnosti (zo záhrad a pod.) 

zabezpečuje mesto v období od apríla do novembra (vrátane) 2-krát mesačne prostredníctvom vriec, ktoré sú 

zbierané oprávnenou organizáciou a následne uloţené v kompostárni prevádzkovanej oprávnenou 
organizáciou. Bioodpad zo záhrad, parkov, vrátane cintorínov a ďalšej zelene sa zakazuje zneškodňovať 

spaľovaním alebo ukladaním na skládke KO. 

(5) Zber biologicky rozloţitelného odpadu z domácností vo forme tzv. kuchynského odpadu mesto 
nezavádza, nakoľko náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemoţno pokryť ani pri určení 

miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku (§39 

ods. 18 zákona). 

(6) Zber jednotlivých vytriedených zloţiek zabezpečuje mesto na svoje náklady podľa skutočnej potreby  
prostredníctvom oprávnenej organizácie za zmluvne dohodnutých podmienok. 

(7) Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia si zber oddelene vytriedených zloţiek z KO zabezpečujú 

na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej organizácie, alebo zabezpečujú odvoz vlastnými 
prostriedkami do organizácie oprávnenej na zber týchto zloţiek KO.   

(8)Všetci pôvodcovia odpadu majú moţnosť počas celého roka uloţiť vytriedené zloţky KO uvedené 

v odseku 1 aj v zbernom dvore v areáli Mestského podniku Spišská Belá (na Továrenskej ulici č. 30) počas 
prevádzkovej doby. 

 

 



 

§ 7 

 

Nakladanie s objemnými odpadmi  

(1) Mesto zabezpečuje na svoje náklady podľa potreby, najmenej 2-krát do roka, zber a prepravu objemných 

odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 
(2) Mesto oznámi v meste obvyklým spôsobom (mestský rozhlas, miestna tlač, vývesné tabule a pod.) termín 

zberu objemného odpadu. Uvedený zber sa uskutoční prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré 

dá mesto rozmiestniť na určených zberných miestach na území mesta.  
(3) Obyvatelia mesta  majú moţnosť počas celého roka uloţiť objemný odpad aj na riadenej skládke odpadu 

v Spišskej Belej, a to počas prevádzkovej doby tejto skládky, ktorá je od pondelka do piatku v čase od 7.00 

do 15.00.    
(4) Právnické osoby a fyzické osoby fyzické osoby-podnikatelia si zber a zneškodňovanie objemných 

odpadov zabezpečujú na vlastné náklady na základe objednávky u príslušnej oprávnenej organizácie tak, aby 

nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a ich okolia. 

 
§ 8 

Nakladanie s biologicky rozloţiteľnými odpadmi z verejnej zelene, verejných pohrebísk a  

s odpadmi z ulíc a verejných priestranstiev 
(1) Zber a zneškodňovanie odpadov z upratovania verejnej zelene a z upratovania a zametania ulíc mesto 

zabezpečuje na svoje náklady pravidelne počas celého roka, vrátane zberu posypového materiálu po zimnej 

údrţbe. Mesto rozhodne o druhotnom vyuţití zozbieraného posypového materiálu, resp. o jeho zneškodnení 
v súlade so zákonom.  

(2) Zber a zneškodňovanie bioodpadov z údrţby a starostlivosti o verejnú zeleň zabezpečuje mesto 

prostredníctvom oprávnenej organizácie pristavením VOK alebo naloţením priamo na vozidlo, podľa 
skutočnej potreby počas celého roka. Oprávnená organizácia je povinná zabezpečiť druhotné vyuţitie týchto 

bioodpadov. 

(3) Odpady z pohrebísk sa zhromaţďujú do maloobjemových, veľkoobjemových kontajnerov a do 110 l 

KUKA nádob na separovaný zber. Do týchto kontajnerov môţu obyvatelia a správca cintorína 
zhromaţďovať odpady z údrţby cintorína. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový KO a iné druhy 

odpadov, ktoré nepochádzajú z pohrebiska a to napr. stavebný odpad pochádzajúci z výstavby alebo 

rekonštrukcie pomníkov – betónové zvyšky.  
(4) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na pohrebisku za podmienok 

určených mestom v osobitnej zmluve. 

(5) Zber odpadov na pohrebisku je zabezpečený umiestnením nasledovných nádob na zber odpadu:  
a) malé odpadkové koše – určené na ostatný komunálny odpad,  

b)110  litrové plastové nádoby na separovaný zber (tzv. KUKA-nádoby) 

c)1100 litrové kovové alebo plastové maloobjemové kontajnery,  

d) kontajnery veľkoobjemové.  
(6) Na verejných priestranstvách mesto zabezpečí na svoje náklady v dostatočnom počte verejné odpadkové 

koše, rozmiestni ich v jednotlivých oblastiach mesta podľa skutočných potrieb a zabezpečí ich pravidelné 

vyprázdňovanie a údrţbu na vlastné náklady. Do verejných odpadkových košov je zakázané ukladať odpady 
vyprodukované v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ďalšie 

odpady, na ktoré nie sú tieto odpady určené.   

   

§ 9 

Ďalšie podmienky nakladania s odpadmi na území mesta 

(1) Systém nakladania s odpadmi v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný systém na 

celom katastrálnom území mesta. 
(2) Mesto sa pri nakladaní s odpadmi riadi aj platným Programom odpadového hospodárstva (POH) mesta.  

(3) Obyvatelia mesta ako pôvodcovia odpadov ako sú staré elektrospotrebiče, chladničky, mrazničky, 

akumulátory, televízory môţu tieto odpady vlastnými dopravnými prostriedkami doviezť a bezplatne 
odovzdať na zbernom dvore Mestského podniku Spišská Belá, spol. s r. o., pričom sú povinní sa zaevidovať 

s uvedením svojho mena a bydliska. Mesto následne zabezpečuje na vlastné náklady ďalšie nakladanie s 

odovzdanými druhmi týchto  odpadov. 

(4) Pôvodca odpadov, ktorý je právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ a produkuje ročne viac neţ 
10 ton NO alebo 100 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný POH, v ktorom uvedie mnoţstvo KO a 

DSO, produkovaných na území mesta zo svojich činností. Vypracovaný POH pred schválením príslušným 

orgánom štátnej správy, predloţí tento pôvodca na vyjadrenie mestu. Mesto v prípade potreby vo svojom 



vyjadrení k POH vyzve pôvodcu, aby ním uvedené ročné mnoţstvo odpadov upravil.  

(5) Pôvodca odpadov v zmysle ods. 4 je povinný uzatvoriť s oprávnenou organizáciou zmluvu alebo dať 
objednávku na pristavenie zberných nádob a zber odpadov na také mnoţstvo, ktoré má uvedené vo svojom 

POH, odsúhlasenom mestom. 

(6) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorých sa netýka povinnosť vypracovať vlastný POH, sú 

povinné uzatvoriť zmluvu s oprávnenou organizáciou na zber a zneškodnenie KO v rozsahu podľa ich 
skutočnej potreby tak, aby nedošlo k znečisteniu ţivotného prostredia.  

 

III. ČASŤ 

SYSTÉM ZBERU DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU 

§ 10 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi  
(1) Mesto zabezpečuje zber, prepravu a zneškodnenie DSO od obyvateľov mesta za predpokladu, ţe 

pôvodcom tohto odpadu sú títo obyvatelia. Zoznam takýchto DSO je uvedený v prílohe č. 1. 

(2) Mesto rozhodne o moţnosti druhotného vyuţitia týchto DSO, alebo zabezpečí ich odvoz a zneškodnenie 

v súlade so zákonom. 
(3) Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia si zber, prepravu a zneškodňovanie DSO zabezpečujú na 

vlastné náklady na základe objednávky u príslušnej oprávnenej organizácie.   

(4) Obyvatelia mesta  majú moţnosť počas celého roka bezplatne odovzdať DSO aj na riadenej skládke 
odpadu v Spišskej Belej, a to počas prevádzkovej doby tejto skládky. Za uloţenie tohto odpadu do 1m3 

ročne od jednej fyzickej osoby neplatí ţiadnu finančnú úhradu, musí však  preukázať, ţe je obyvateľom 

mesta. Prevádzkovateľ skládky rozhodne o ďalšom naloţení s týmto odpadom v súlade so zákonom.  

 

§ 11  

Rozsah a spôsob triedenia 

Drţitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zloţky (podľa katalógu: kovy, drevo, 
sklo, papier, plasty) a tieto účelne zhodnotiť, alebo zlikvidovať v systéme separovaného zberu. 

 

IV. ČASŤ 

SYSTÉM ZBERU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

§ 12 

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

(1) Vyseparovanie NO z KO od obyvateľov (z ich domácností) je v meste zabezpečované celoročne s 
moţnosťou uloţenia tohto odpadu do špeciálneho kontajnera bezplatne v areáli Mestského podniku Spišská 

Belá, spol. s r. o. NO ktorých zber, zhromaţďovanie a triedenie zabezpečuje mesto, sú uvedené v prílohe č. 

2. Tieto odpady je zakázané zmiešavať a ukladať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Zneškodnenie 
zozbieraných NO zabezpečuje zodpovedná oprávnená organizácia na základe zmluvy. 

(2) Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia si zber a zneškodňovanie nebezpečných odpadov 

zabezpečujú na vlastné náklady v súlade s platnou právnou úpravou uzatvorením zmluvy s príslušnou 
oprávnenou organizáciou. 

§ 13 

Nakladanie s odpadovými olejmi 

(1) Za odpadové oleje sa na účely tohto zákona povaţujú všetky minerálne mazacie alebo priemyselné oleje, 
ktoré sa stali nepouţiteľnými na účel, na ktorý boli pôvodne určené, a to najmä pouţité mazacie oleje 

spaľovacích motorov, prevodové oleje, minerálne mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.  

(2) Zakazuje sa: 
a) vypúšťanie odpadových olejov do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie, 

b) uloţenie alebo vypúšťanie odpadových olejov a akékoľvek vypúšťanie zostatkov po spracovaní 

odpadových olejov do pôdy. 

(3) Odpadové oleje moţno zberať, prepravovať, zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných 
druhov odpadov. 

§ 14 

Nakladanie s elektroodpadmi z domácnosti 
(1) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré spadajú do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3 

Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 vrátane všetkých komponentov, 

konštrukčných a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho drţiteľ zbavuje.  
(2) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z 

obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zloţením a mnoţstvom 

podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 



(3) Výrobca  elektrozariadení  je  povinný  zabezpečiť  individuálne  alebo  kolektívne spätný odber 

elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu od  pôvodcov s výnimkou historického elektroodpadu. 
O historický elektroodpad je povinný sa  postarať výrobca elektrozariadení na vlastné náklady.   

(4) Historický elektroodpad je odpad z elektrozariadení, ktoré boli uvedené na trh pred 13. augustom 2005. 

Zber historického elektroodpadu z domácností zabezpečuje mesto prostredníctvom celoročného zberu na 

zbernom dvore nebepečného odpadu v areáli Mestského podniku Spišská Belá, s.r.o.. 
(5) Predajca elektrozariadení je povinný uskutočňovať spätný odber elektrozariadení bezplatne. Predajca 

môţe tento spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, 

alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu. 
(6) Obyvatelia mesta ako spotrebitelia sú oprávnení bezplatne odovzdať elektrozariadenie do systému 

spätného odberu u predajcu podľa ods. 5 alebo elektroodpad do systému oddeleného zberu podľa ods. 4. 

  

V. ČASŤ 

SYSTÉM ZBERU STARÝCH VOZIDIEL A PNEUMATÍK 

§ 15 

Nakladanie so starými vozidlami 
(1) Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho drţiteľ nepreviedol na iné účely jeho vyuţitia ako motorového 

vozidla. Staré vozidlo je odpadom, aj ak to v rozhodnutí určí Obvodný úrad ţivotného prostredia. 

(2) Drţiteľ starého vozidla je povinný zabezpečiť jeho odovzdanie na spracovanie drţiteľovi autorizácie 
alebo hromadnému výrobcovi, prípadne dovozcovi. 

(3) Ak si drţiteľ starého vozidla chce toto ponechať je povinný postupovať v zmysle § 51 ods. 3 zákona o 

odpadoch.  

(4) So starým vozidlom, ktorého vlastník alebo drţiteľ nie je známy bude naloţené v zmysle § 53 zákona o 
odpadoch 

(5) Staré vozidlá nie je moţné likvidovať v rámci systému nakladania s komunálnym odpadom.  

 

§ 16 

Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami a s odpadom z pneumatík 

(1) Obyvatelia mesta odovzdávajú pneumatiky ako kusový odpad v rámci zberu objemných odpadov,  
ktorých zber zabezpečuje mesto 2-krát ročne na svoje náklady. Je zakázané opotrebované pneumatiky 

ukladať do zberných nádob na komunálny odpad.  

(2) Obyvatelia mesta môţu opotrebované pneumatiky bezplatne odovzdať počas celého roka aj v zbernom 

dvore, ktorý sa nachádza v areáli Mestského podniku počas jeho prevádzkovej doby, alebo priamo na 
skládke odpadov.  

(3) Právnické osoby a podnikatelia nakladajú s opotrebovanými pneumatikami a odpadom z pneumatík 

v zmysle zákona o odpadoch. Nakladanie s týmto odpadom si tieto subjekty zabezpečujú sami na vlastné 
náklady. 

VI. ČASŤ 

§ 17 

Zberný dvor 

(1) Za účelom hospodárneho a efektívneho napĺňania cieľov odpadového hospodárstva, ako aj Programu 

odpadového hospodárstva mesta je na jeho území zriadený zberný dvor pre dočasné uskladnenie určitých 

druhov odpadu pre potrebu ich následného spracovania, resp. zneškodnenia v súlade s platnou právnou 
úpravou. Prevádzkovateľom tohto zberného dvora je Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. Továrenská 30,  

Spišská Belá. 

(2) V zbernom dvore je moţné za účelom ďalšieho spracovania alebo následného zneškodnenia oprávnenou 
organizáciou dočasne uloţiť do špeciálnych nádob na to určených, alebo na určenú plochu v zbernom dvore 

nasledovný odpad: 

a) papier, sklo, plasty, kovy 

b) biologicky rozloţiteľný odpad,  
c) drobné stavebné odpady, 

d) zloţky NO , ako napr. opotrebované batérie a akumulátory, opotrebované oleje, elektroodpady z 

domácností a pod. 
(3) Prevádzkovateľ zberného dvora je zodpovedný za naloţenie s odovzdaným odpadom v súlade s platnou 

právnou úpravou.    

 

VII. ČASŤ 

POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH SUBJEKTOV 

§ 18 



Povinnosti pôvodcov komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

Všetci pôvodcovia KO a DSO na území mesta sú povinní: 
 a) stať sa účastníkmi zavedeného systému nakladania s KO a DSO, 

 b) ukladať KO a DSO iba do určených zberných nádob a zberných vriec, 

c) zapojiť sa do triedeného zberu jednotlivých zloţiek odpadov; vytriedené zloţky odpadov ukladať do 

príslušných nádob a vriec podľa zauţívaných pravidiel, 
d) s poskytnutou zbernou nádobou alebo zberným vrecom zaobchádzať šetrne tak, aby bola zabezpečená 

maximálna ţivotnosť zberných nádob a maximálna obrátkovosť zberných vriec,  

e) odpratať v zimnom období sneh z okolia poskytnutej zbernej nádoby, prípadne odstrániť iné prekáţky, 
ktoré by mohli brániť zberovému vozidlu pri vyprázdňovaní zbernej nádoby, 

f) udrţiavať čistotu okolo zberných nádob. Znečistenie spôsobené vlastnou nedbanlivosťou okamţite 

odstrániť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia, 
g) veko na zbernej nádobe sa musí uzatvárať aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia úletom ľahkých 

materiálov, 

h) zberné nádoby alebo zberné vrecia pripraviť v dohodnutý deň na vyprázdnenie alebo odber pred bránu 

RD, alebo na určené miesto tak, aby boli ľahko prístupné zberovému vozidlu. Ak bola zberná nádoba kvôli 
vyprázdneniu uţívateľom premiestnená, je uţívateľ povinný zbernú nádobu hneď po vyprázdnení, najneskôr 

v ten istý deň, uloţiť späť na vyhradené miesto,  

i)  nepremiestňovať svojvoľne zberné nádoby z verejných zberných stanovíšť na iné stanovištia. 

 

§ 19 

Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie 

 
(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie ako pôvodcovia odpadu sú povinné uzatvoriť 

zmluvu na vývoz a zneškodňovanie odpadov s oprávnenou organizáciou na mnoţstvový zber a kaţdoročne 

túto zmluvu aktualizovať objednávkou na vývoz a zneškodnenie KO podľa skutočnej potreby.  
(2) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie ako pôvodcovia odpadu sú povinné zapojiť sa 

do triedeného zberu jednotlivých zloţiek KO, ktorých triedený zber je na území mesta realizovaný. 

(3) Pôvodcovia sezónnych odpadov sú povinní zabezpečiť si prostredníctvom mesta potrebný počet zberných 
nádob alebo obalov na nimi produkované odpady na vlastné náklady. 

(4) Prípadné umiestnenie zberných nádob na odpady na verejnom priestranstve vopred prekonzultovať s 

mestom. 

§ 20 

Povinnosti oprávnených organizácií 

 

(1) Oprávnená organizácia je povinná vykonávať všetky činnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi na území 
mesta  s odbornou znalosťou v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti nakladania s odpadmi. 

(2) Oprávnená organizácia je povinná viesť presnú evidenciu o odobratých odpadoch od pôvodcov a 

drţiteľov, a to podľa druhov, ich mnoţstva a miesta uskladnenia alebo zneškodnenia a na poţiadanie 
poskytnúť tieto informácie mestu. 

(3) Oprávnená organizácia je povinná nakladať s odpadmi na území mesta iba na základe uzatvorenej 

zmluvy. 

(4) Ďalšie práva a povinnosti oprávnených organizácií upravia zmluvy uzatvorené medzi mestom a 
oprávnenými organizáciami.  

(5) Oprávnené organizácie, zabezpečujúce v meste nakladanie so starými vozidlami, vyradenými olejmi z 

ropných produktov a opotrebovanými akumulátormi a batériami sú povinné si zabezpečiť na nakladanie s 
týmito odpadmi autorizáciu v zmysle zákona o odpadoch .  

 

VIII. ČASŤ 

ZODPOVEDNOSTI, PÔSOBNOSTI A ZÁKAZY  

§ 21 

Zodpovednosť za dodrţiavanie systému nakladania s odpadmi 

(1) Za nakladanie s KO a DSO, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto.  
(2) Za dodrţiavanie systému nakladania s odpadmi u PO a FO – podnikateľov, sú zodpovedné tieto subjekty. 

(3) Za dodrţiavanie systému nakladania s odpadmi v RD je zodpovedný jeho vlastník, prípadne zmluvný 

uţívateľ daného RD. 
(4) Za dodrţiavanie systému nakladania s odpadmi v BD je zodpovedný vlastník alebo správca BD v 

spolusúčinnosti s obyvateľmi BD, ktorí sú v tomto BD prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt.  

(5) Za dodrţiavanie systému nakladania s odpadmi v organizovaných záhradkárskych a podobných 



zdruţeniach je zodpovedný správca zdruţenia. 

(6) Za dodrţiavanie systému nakladania so sezónnymi odpadmi vznikajúcimi v individuálnych záhradách a 
záhumienkach a na podobných pozemkoch, v objektoch slúţiacich na iné vyţitie obyvateľov mesta (napr. 

umelecké dielne, skladovacie priestory, garáţe a pod.), z aktivít spoločenských organizácií (trhy, jarmoky, 

športové hry, mítingy) a iných činností (pojazdný cirkus, kolotoč a pod.), sú zodpovední vlastníci pozemkov 

a objektov, na ktorých alebo v ktorých sa tieto činnosti a aktivity realizujú. Vlastník pozemku alebo objektu 
môţe túto zodpovednosť preniesť na iný subjekt napr. organizátora podujatia. Tento sa stáva zodpovedným 

za vzniknutý odpad a za dodrţiavanie systému nakladania s odpadmi. 

(7) Za správnu prepravu, zber, skladovanie a zneškodňovanie KO a DSO, v súlade s platnou legislatívou, sú 
zodpovedné oprávnené organizácie, ktoré musia na túto činnosť uzatvoriť zmluvu s mestom.  

(8) Za nakladanie s odpadmi z pohrebísk je zodpovedný prevádzkovateľ pohrebiska.  

(9) Ak vlastník, správca alebo nájomca zistí, ţe na jeho nehnuteľnosti v katastrálnom území mesta bol 
umiestnený odpad v rozpore so zákonom a týmto nariadením, je povinný to bezodkladne oznámiť mestu. 

   

§ 22 

Pôsobnosť orgánov mesta 
(1) Mesto pre potreby nakladania s odpadmi vytvára účet “Nakladanie s odpadmi”, ktorého príjmami sú: 

a) vyrubené miestne poplatky za KO a DSO, platené fyzickými osobami,  

b) vyrubené paušálne poplatky za systém nakladania s odpadmi, platené právnickými osobami a fyzickými 
osobami oprávnenými k podnikaniu, 

c) z osobitného poplatku v zmysle zákona č.17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloţenie odpadov, 

d)  výnosy z pokút uloţených za nezákonné nakladanie s odpadmi, 

e) iné dotácie a príspevky na zvýšenie účinnosti a kvality nakladania s odpadmi na území mesta. 
(2) Výnos miestneho poplatku sa pouţije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s KO a DSO, 

najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie, ako aj na náklady spojené so 

zabezpečovaním pravidelnej a včasnej informovanosti verejnosti o systéme nakladania s KO v meste. 
(3) Mesto v prípade potreby na svoje náklady zabezpečí odstránenie prekáţok, ktoré by mohli zabrániť 

vývozu KO od obyvateľov v stanovenom termíne (napr. snehové záveje v zimnom období).  

(4) Mesto zabezpečuje zauţívaným spôsobom informovanie verejnosti o termínoch odberov jednotlivých 
vyseparovaných zloţiek z KO tak, aby sa do ich zberu mohli zapojiť všetci obyvatelia mesta. 

(5) Mesto poskytuje pôvodcom a drţiteľom odpadu na území mesta informácie o umiestnení a činnosti 

zariadení na nakladanie s odpadmi a o oprávnených organizáciách, ktoré majú s Mestom uzatvorenú zmluvu 

na nakladanie s odpadmi na príslušný rok.  

§ 23 

Zákazové ustanovenia 

Zakazuje sa: 
(1) Uloţiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto 

nariadením. 

(2) Ukladať odpady mimo určených zberných nádob a zberných vriec.  
(3) Zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom a týmto nariadením. 

(4) Spaľovať odpady na území mesta, a to aj odpady uloţené v zberných nádobách. 

(5) Vyberať odpady zo všetkých druhov zberných nádob a zberných vriec. 

(6) Zneškodniť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto nariadením. 
(7) Zmiešavať NO s obsahom škodlivín s KO a DSO. 

(8) Pouţívať zberné nádoby určené na dočasné ukladanie verejných smetí, umiestnené na verejnom 

priestranstve, na ukladanie iných druhov odpadov. 
(9) Vyberať odpady a ich jednotlivé zloţky z telesa riadenej skládky odpadov.  

(10) Ukladať NO, aj zabalené v NO-obaloch, na verejné priestranstvo.  

(11) Premiestňovať zberné nádoby alebo ich vyuţívať na iné účely, neţ je stanovené v tomto nariadení.  

(12) Vyhadzovať odpad alebo zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku. 
(13) Vypúšťať zvyšky NO do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie. 

(14) Ponechať staré vozidlo, vyradené z evidencie na verejnej ceste alebo na verejnom priestranstve. Toto 

zákazové ustanovenie sa týka aj starých vozidiel, ktoré obyvateľ – drţiteľ starého vozidla nevyradil z 
evidencie, ale jeho opotrebovaný stav a dlhodobé ponechanie na verejnej ceste alebo verejnom priestranstve 

poškodzuje alebo ohrozuje ţivotné prostredie alebo estetický vzhľad obce. 

(15)Uloţiť opotrebované pneumatiky alebo odpad z pneumatík do zberných nádob na ukladanie KO. 

 

 

 



 

IX. ČASŤ 

SPOLOČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

§ 24 

Spoločné ustanovenia 

(1) Kontrolu dodrţiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta, príslušníci Mestskej 
polície v Spišskej Belej, hlavný kontrolór mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a členovia príslušných 

komisií mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia 

osobitných právnych predpisov týkajúcich sa nakladania s odpadmi.  
(2) Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré 

im vyplývajú zo zákona č. 223/2001 Zb. o odpadoch a súvisiacich predpisov pri nakladaní odpadmi, nie sú 

týmto nariadením dotknuté.  
(3) Mesto zabezpečuje zber KO ako aj jeho jednotlivých vyseparovaných zloţiek a DSO prostredníctvom 

oprávnenej osoby, s ktorou má uzavretú osobitnú zmluvu.    

(4) Za nakladenie s odpadmi na území mesta je zodpovedný mestský úrad (jeho príslušné oddelenie), 

ktorému je moţné adresovať návrhy, sťaţnosti či podnety týkajúce sa tejto problematiky.  
(5) V záujme efektívneho systému zberu KO je na kontajneroch uvedené telefónne číslo, na ktoré je moţné 

oznámiť skutočnosť, ţe kontajner je plný a je potrebné ho vyprázdniť.      

 

§ 25 

Zrušovacie ustanovenie 

Týmto nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2008 o odpadoch z 20.11.2008 

v znení neskorších predpisov.  

 

§ 26 

Záverečné ustanovenie 
(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších  

právnych predpisov.  

(2) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 27.06.2013  uznesením 
č. .../2013.    

(3) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej 

a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

§ 27 

Účinnosť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť ......... 2013. 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                            ........................................................ 

                                                                                         JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                                primátor mesta 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         



 
           

 

 

Príloha  č. 1 VZN 6/2013  

 

 

 

Zoznam  

vybraných stavebných odpadov a odpadov z demolácií 

 (produkovaných obyvateľmi ako DSO podľa katalógových čísel podľa vyhl. č. 283/2001 Z.z.) 

 

 

 

 

 

 Katalógové číslo Názov odpadu Druh odpadu 

 

Betón, tehly, dlaţdice, obkladačky a keramika 

 170101 Betón O 

 170102 Tehly O 

 170103 Obkladačky, dlaţdice a keramika O 

 170107 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaţdíc a keramiky O 

 

Drevo, sklo, plasty 

 170201 Drevo                                                                                       O 

 170202 Sklo O 

 170203 Plasty O 

 

Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky 

 170303 Uhoľný decht a dechtové výroby (asfaltová lepenka) O 

 

Kovy (vrátane ich zliatin) 

 170405 Ţelezo a oceľ O 

 170407 Zmiešané kovy O 

 170411 Káble  O 

 

Zeminy, kamenivo a materiál z bagrovísk 

 170504 Zemina a kamenivo O 

 170506 Výkopová zemina  O 

 170508 Štrk zo ţelezničného zvršku neobsahujúci NL O 

 

Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest 

 170605 Stavebné materiály obsahujúce azbest O 

 

Stavebný materiál na báze sadry 

 170802 Stavebné materiály na báze sadry O 

 

Iné odpady zo stavieb a demolácií 

 170904 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O 

 

 

 

 

 



 

 

           

 

Príloha č. 2 VZN 6/2013 

 

 

ZOZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADOV 

zbieraných v meste 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALÓG. NÁZOV ODPADU DRUH 

ČÍSLO ODPADU

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezp. látok alebo kontaminované nebezp. látky N

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky) N

20 01 26 Oleje a tuky N

20 01 27 Farby, tlačiarenské farby obsahujúce nebezpečné látky N

20 01 31 Cytotoxické a cytostatické liečivá N

20 01 33 Batérie a akumulátory N

20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia (TV) N



 

 

 

Príloha č. 3 VZN 6/2013 

ZOZNAM ZARIADENÍ 

podľa kategórií a druhov elektroodpadu  
 

 

Kategória č. 1: Veľké domáce spotrebiče 
1.1 Veľké chladiarenské spotrebiče 

1.2 Chladničky, mrazničky 

1.3 Iné veľké spotrebiče pouţívané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín 
1.4 Práčky, sušičky, umývačky riadu 

1.5 Sporáky a rúry na pečenie, elektrické sporáky, elektrické varné dosky  

1.6 Mikrovlnné rúry 

1.7 Iné veľké spotrebiče pouţívané na varenie a iné spracovanie potravín 
1.8 Elektrické spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory 

1.9 Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie 

1.10 Elektrické ventilátory 
1.11 Klimatizačné zariadenia 

1.12 Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu 

Kategória č. 2: Malé domáce spotrebiče 

2.1 Vysávače 
2.2 Čističe kobercov 

2.3 Iné spotrebiče na čistenie 

2.4 Spotrebiče, ktoré sa pouţívajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu 
2.5 Ţehličky a iné spotrebiče na ţehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo 

2.6 Hriankovače 

2.7 Fritézy 
2.8 Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov 

2.9 Elektrické noţe 

2.10 Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáţ a iné spotrebiče  

        na starostlivosť o telo 
2.11 Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času 

2.12 Váhy 

Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 
Centralizované spracovanie údajov 

3.1 Servery 

3.2 Minipočítače 
3.3 Tlačiarne 

Osobné počítače 

3.4 Osobné počítače (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice) 

3.5 Laptopy (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice) 
3.6 Notebooky 

3.7 Elektronické diáre 

3.8 Tlačiarne 
3.9 Kopírovacie zariadenia 

3.10 Elektrické a elektronické písacie stroje 

3.11 Vreckové a stolové kalkulačky 

3.12 Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, sprac., prezentáciu al. elektronické sprostredkovanie inf.  
3.13 Uţívateľské terminály a systémy 

3.14 Faxové prístroje 

3.15 Telex 
3.16 Telefónne prístroje 

3.17 Telefónne automaty 

3.18 Bezdrôtové telefónne prístroje 
3.19 Mobilné telefónne prístroje 

3.20 Záznamníky 

3.21 Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných inf. prostredníctvom telekomunikácií  



Kategória č. 4: Spotrebná elektronika 

4.1 Rozhlasové prijímače 
4.2 Televízne prijímače 

4.3 Videokamery 

4.4 Videorekordéry 

4.5 Hi-fi zariadenia 
4.6 Zosilňovače zvuku 

4.7 Hudobné nástroje 

4.8 Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane 
       signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií 

Kategória č. 5: Svetelné zdroje 

5.1 Svietidlá pre ţiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach 
5.2 Lineárne ţiarivky 

5.3 Kompaktné ţiarivky 

5.4 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami 

5.5 Nízkotlakové sodíkové výbojky 
5.6 Iné svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou ţiaroviek 

Kategória č. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionár. priemyselných nástrojov) 

6.1 Vŕtačky 
6.2 Pílky 

6.3 Šijacie stroje 

6.4 Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie,  

      dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov 
6.5 Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov,  

      skrutiek alebo na podobné účely 

6.6 Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo na podobné účely 
6.7 Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo  

      plynných látok inými prostriedkami 

6.8 Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti 

Kategória č. 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 

7.1 Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh 

7.2 Konzoly na videohry 

7.3 Videohry 
7.4 Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď. 

7.5 Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami 

7.6 Hracie automaty 

Kategória č. 8: Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov) 

8.1 Zariadenia na rádioterapiu 

8.2 Kardiologické prístroje 
8.3 Prístroje na dialýzu 

8.4 Dýchacie prístroje 

8.5 Prístroje pre nukleárnu medicínu 

8.6 Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku 
8.7 Analyzátory 

8.8 Mrazničky 

8.9 Prístroje na fertilizačné testy 
8.10 Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitor., liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia 

Kategória č. 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu 

9.1 Hlásič elektrickej poţiarnej signalizácie 

9.2 Tepelné regulátory 
9.3 Termostaty 

9.4 Prístroje na meranie, váţenie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia 

9.5 Iné monitorovacie a kontrolné prístroje pouţívané v priemyselných zariadeniach (napr. ovládacie panely) 

Kategória č. 10: Predajné automaty 

10.1 Predajné automaty na teplé nápoje 

10.2 Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky 
10.3 Predajné automaty na tuhé výrobky 

10.4 Automaty na výdaj peňazí 

10.5 Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov  


