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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 

138 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
ustanovenia § 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), sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN). 

I. Časť 
Úvodné ustanovenia 

§ 1 - Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva práva a povinnosti mesta, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä spôsob zberu, prepravy, 
zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, 
spôsob nakladania s jednotlivými zložkami triedeného komunálneho odpadu, vrátane 
starostlivosti o miesto určené na ukladanie odpadu na území mesta Hurbanovo. 

2. Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta Hurbanovo: 
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, vrátane verejnej zelene, 

parkov a cintorínov. 
3. Ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sú účinné na celom území mesta 

Hurbanovo, vrátane jeho mestských častí. 

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov 
1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo 

je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 
2. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti 

fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je 
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ. 

3. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou 
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 

4. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym 
spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a 
lepenky, odpad zo záhrad a parkov. 

5. Biologický rozložiteľný kuchynský odpad z domácností je odpad pochádzajúci 
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z domácností, ako sú zvyšky jedál, potraviny po dátume spotreby bez obalových 
materiálov, šupky z ovocia a zeleniny. 

6. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z 
potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z 
maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov. 

7. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 - Komunálne odpady. 

8. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v 
prílohe osobitného predpisu1. 

9. Pôvodca odpadu je 
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo 
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je 

zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 
10. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 
11. Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich 

ďalšie spoločné nakladanie. 
12. Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a 

obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a 
na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. 

13. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta 
zneškodňovania. 

14. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším 
nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu. 

15. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného 
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie 
odpadov. 

16. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo 
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy 
odpadov. 

17. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie 
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom 
hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. 

18. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je 
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. 

19. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 
20. Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v 

stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích 
osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov. 

21. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť 
ako samostatný druh odpadu. 

1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 
19.12.2014). 
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22. Triedený (separovaný) zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene 

zbierajú zložky komunálnych odpadov. 
23. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad 

po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 
24. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov, drobných stavebných 

odpadov a zložiek komunálnych odpadov z triedeného zberu zriadené a prevádzkované 
mestom. 

25. Triediareň je zariadenie, kde prebieha triedenie a príprava na zhodnocovanie 
vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. 

26. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov, pri ktorom ich pôvodca 
platí miestny poplatok za komunálne odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo 
výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom 
odpadu za daný čas. Množstvový zber komunálneho odpadu je v meste Hurbanovo 
zavedený predovšetkým pre fyzické osoby bývajúce v rodinných domoch, ďalej pre 
fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré využívajú 120 l alebo 1100 l 
nádoby na odvoz odpadu alebo pre ďalších podnikateľov a právnické osoby ak o to 
požiadajú. 

27. Intervalový zber je zber zmesových komunálnych odpadov, pri ktorom ich pôvodca 
platí miestny poplatok za komunálne odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo 
výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom  
odpadu za daný čas. Intervalový zber komunálneho odpadu je v meste Hurbanovo 
zavedený predovšetkým pre fyzické osoby bývajúcich v bytových domoch, a pre ďalších 
podnikateľov a právnické osoby, ktoré nevyužívajú množstvový zber.  

28. Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej 
republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených 
výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti 
výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení 
vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného 
výrobku. 

29. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená na ukladanie komunálneho odpadu alebo 
triedených zložiek komunálnych odpadov. 

30. Stojisko zberných nádob je spravidla spevnená plocha prístupná vlastníkovi, nájomcovi 
alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu 
komunálneho odpadu, ktorej umiestnenie, veľkosť a vyhotovenie sú stanovené mestom. 

31. Kalendár zvozu je harmonogram, v ktorom sú určené intervaly na zber a odvoz 
odpadu. 

II. Časť 

Základné ustanovenia 

§ 3 Spoločné ustanovenia 

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na 
území mesta, zodpovedá mesto, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak. 
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2. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto 

všeobecne záväzným nariadením a zákonom o odpadoch. 
3. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, 

ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. 
4. Zakazuje sa: 

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s 
týmto všeobecne záväzným nariadením a zákonom o odpadoch, 

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch, 
c) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie 

škodlivých látok, 
d) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad, 
e) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach 

v domácnostiach, 
f) ukladať do zberných nádob určených mestom na zber zmesového komunálneho 

odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na 
triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je 
nádoba určená, 

g) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov 
a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) 
bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a 
nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s mestom. 

5. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný: 
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným 

nariadením mesta a zákonom o odpadoch, 
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, 
c) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v 

meste, 
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu 

a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných 
nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste. 

6. Vykonávať na území mesta zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych 
odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 
prevádzkovateľa kuchyne, môže mesto samo alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na 
vykonávanie tejto činnosti s mestom. To sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich 
spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a 
akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, 
vykonávať ich zber na území mesta môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety 
uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou mesto uzavrelo 
zmluvu. 
 

§ 4 Hierarchia odpadového hospodárstva mesta 

Na území mesta je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu 
odpadového hospodárstva: 
a) predchádzanie vzniku odpadu, 



Mesto Hurbanovo                                                        VZN  strana č. 6 
            o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

  
b) príprava na opätovné použitie, 
c) recyklácia, 
d) iné zhodnocovanie, 
e) zneškodňovanie. 

 
III. Časť 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, 
spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivín 

§ 5 Komunálny odpad a jeho zložky 

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi 
komunálneho odpadu z podskupiny: 

 

a) Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu: 
 
20 01 01 papier a lepenka        O 
20 01 02 sklo          O 
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky  

(kompozity na báze lepenky)       O 
20 01 04 obaly z kovu         O 
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad   O 
20 01 10 šatstvo          O 
20 01 11 textílie          O 
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 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 a 20 01 35      O 
20 01 39 plast          O 
20 01 40 kovy          O 
20 03 07 objemný odpad        O 
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b) Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov): 

 
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37      O 
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad      O 
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady     O 
 

 
c) 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 
 
 

 
 

 
 
Vysvetlivky: 
O – ostatný odpad 
N – nebezpečný odpad 
 
 

 

§ 6 Systém zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu 

1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 
a) 120 l plastové nádoby, kovové nádoby, 
b) 1100 l kontajnery, 
c) veľkokapacitné kontajnery, 
d) vrecia na zber odpadu. 

2. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad pre domácnosť znáša pôvodca 
odpadu. 

3. Zberné kontajnery na zmesový komunálny odpad zabezpečuje mesto alebo pôvodca 
odpadu. Pri znehodnotení kontajnera alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej 
užívateľ povinný zakúpiť si nový kontajner na vlastné náklady respektíve prenajať si 
kontajner. Takto zakúpený kontajner musí byť v súlade s týmto všeobecne záväzným 
nariadením ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti. 

4. Pri zbere zmesového komunálneho odpadu v rámci množstvového zberu sa v meste 
využíva žetónový systém, alebo označenie nálepkou s QR kódom.  

5. Pri označovaní zbernej nádoby žetónom, ak má subjekt záujem o vyprázdnenie zbernej 
nádoby so svojim zmesovým odpadom, zavesí si na ňu žetón. Po uhradení poplatku za 
komunálne odpady poplatník obdrží 1 ks žetónu na osobu. Počas roka si podľa 
individuálnej potreby poplatník môže dokúpiť ďalšie žetóny v kancelárii úseku služieb 
mesta Hurbanovo.  
5.1 Cena žetónu je adekvátna veľkosti zbernej nádoby a jej jednému vyprázdneniu.  

Stanovený je pravidelný zber odpadov, kedy prepravca prejde okolo každého 
subjektu. Ak má subjekt záujem o vyprázdnenie zbernej nádoby so svojim zmesovým 
odpadom, zavesí si na ňu žetón. Len takto označené nádoby sa vyprázdnia a len 
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vtedy daný subjekt platí za svoje odpady. Neoznačené nádoby sa nevyprázdňujú. 
Keď prepravca nádobu vyprázdni, zvesí z nej žetón a odovzdá ho mestu. Poplatky si 
teda daný subjekt môže regulovať počtom použitých žetónov. 

6. Pri označení zbernej nádoby nálepkou s QR kódom na zber zmesového odpadu je 
potrebné vopred uhradiť zodpovedajúcu čiastku za príslušný počet vývozov odpadu. Po 
uhradení poplatku za komunálne odpady poplatník obdrží 1 ks nálepky s QR kódom  na 
označenie zbernej nádoby. 
6.1 Cena platby za vývoz je adekvátna veľkosti zbernej nádoby a jej jednému 

vyprázdneniu. Je stanovený pravidelný zber odpadov, kedy prepravca prejde okolo 
každého subjektu. Ak má subjekt záujem o vyprázdnenie zbernej nádoby so svojim 
zmesových odpadom, vyloží zbernú nádobu a zamestnanci mesta cez technické 
zariadenie preveria úhradu za odvoz odpadu na danú zbernú nádobu. Len nádoby 
s vykonanou úhradou za odvoz odpadu sa vyprázdnia. Nálepka zostáva trvale na 
zbernej nádobe. Poplatky si teda daný subjekt môže regulovať počtom uhradených 
a realizovaných odvozov odpadu.  

7. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa kalendára zvozu výhradne 
Mesto Hurbanovo alebo spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu na zber 
odpadov. Kalendár zvozu obdrží každá domácnosť ako informačný leták do poštovej 
schránky, ktorý je zverejnený aj na internetovej stránke mesta  www.hurbanovo.sk. 

8. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené 
krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť. 

9. Do zberných nádob určených na zber komunálnych odpadov sa nesmie umiestňovať 
zemina, drobný stavebný odpad, objemné predmety všetkého druhu, priemyselný odpad z 
obchodnej činnosti, kyseliny, kvapalné látky, autobatérie, zdraviu škodlivý odpad z 
potravinových výrobní, mäsové výrobky, odpad zo zdravotníckych zariadení a ďalšie, 
ktorých odvoz musia zabezpečiť fyzické a právnické osoby vlastnými alebo objednanými 
dopravnými prostriedkami za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických 
predpisov na miesto zneškodnenia odpadu. 

10. Zakazuje sa vyberať zo zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov odpad v nich 
uložený na iný účel ako na jeho zneškodnenie. 

11. Na území mesta je pre obyvateľov bytových domov, právnické osoby a fyzické osoby 
podnikateľov zavedený intervalový systém zberu zmesových komunálnych odpadov. 
Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ je povinná pred začatím činnosti požiadať 
mesto o zabezpečenie odvozu zmesových komunálnych odpadov. Pri tomto type zberu 
odpadu je možný výber veľkosti zbernej nádoby (120 l, alebo 1 100 l). 

12. Na území mesta je pre obyvateľov rodinných domov zavedený množstvový systém zberu 
zmesových komunálnych odpadov s veľkosťou zbernej nádoby 120 l. 
 

§ 7 Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

1. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, 
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 

2. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne 
vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku. 

http://www.hurbanovo.sk/
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3. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob, resp. vriec na zmesový komunálny 

odpad a stojísk zberných nádob. 
4. Drobný stavebný odpad sa za poplatok odovzdáva na prekládkovej stanici u zberovej 

spoločnosti na Dolnopeterskej ul. č. 9, Hurbanovo.  
 
 
§ 8 Spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých 

látok 
 

1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do 
bežne používanej nádoby na zmesový odpad v meste. 

2. Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a 
akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, 
lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky 
na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, 
farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami. 

3. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia povinní vytriediť z 
komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. 

4. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne - v jarnom a 
jesennom období. Okrem toho majú občania možnosť odovzdávať objemný odpad počas 
celého roka na triediarni mesta. 

5. Odpad s obsahom škodlivín sa za poplatok odovzdáva na prekládkovej stanici zberovej 
spoločnosti, so sídlom na Dolnopeterskej ul. č. 9, Hurbanovo.  

6. Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere 
objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania. 

7. Počas celého roka je objemný odpad možné ukladať na Triediarni na adrese Komárňanská 
ul. č. 69, Hurbanovo – areál úseku služieb. 

IV. Časť 

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu  

                                § 9 Nakladanie s elektroodpadom z domácností 
 
1. Zber a preprava elektroodpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne podľa kalendára zvozu. 

Okrem toho majú občania možnosť odovzdávať elektroodpad počas celého roka na 
Triediarni na adrese Komárňanská ul. č. 69, Hurbanovo – areál úseku služieb.  

2. Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu distribútorovi 
elektrozariadení (pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus) 
alebo prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu (v prípade veľmi malého 
elektroodpadu s vonkajším rozmerom najviac 25 cm a elektroodpadu zo svetelných 
zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie). 

3. Vytriedené elektroodpady je zakázané: 
a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností, 
b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov, 
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači), 
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti. 
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4. Do elektroodpadu patria: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, 

kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, 
variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, 
mobilné klimatizačné zariadenia, atď.. 

5. Do elektroodpadu nepatria: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých 
látok ako sú samotné elektrodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom, zmesový 
komunálny odpad, či iné odpady. 

§ 10 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla, 
plastov, kovov (odpadov z obalov a neobalových výrobkov) 

1. Mesto má uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá od 1.7.2016 
znáša všetky náklady na triedený zber, prepravu a triedenie odpadu z vyhradených 
výrobkov, vrátane zberných nádob. 

2. Triedený zber všetkých komodít sa uskutočňuje formou kalendárneho zberu podľa 
kalendára zvozu a donáškovým systémom (obyvatelia prinesú komodity na triediareň). 

3. Na triedený zber sa používajú 120 l plastové vrecia a farebne rozlíšené zberné kontajnery s 
objemom 1 100 l: 

- modrý pre zložku papier, 
- zelený pre zložku sklo, 
- žltý pre zložku plast, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály, 

      Všetky vrecia a zberné kontajnery musia byť označené s nálepkou s QR kódom 
v prípade systému zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu podľa §6 bod.6 .  
 
4. Kalendár zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovej stránke mesta 

Hurbanovo www.hurbanovo.sk a domácnosti ho obdržia vopred každý polrok ako 
informačný leták. 

5. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouličný zberači 
a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie činnosti s mestom a aj zmluvu s 
príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov. 

A) TRIEDENÝ ZBER PAPIERA 

1.  Odpady z papiera sa zbierajú do modrých kontajnerov v rámci intervalového zberu 
a v rámci množstvového zberu sa triedia do vriec, ktoré obyvatelia dostávajú v priebehu 
celého roka podľa potreby v rámci pravidelného odvozu odpadu. Počas celého roka môžu 
obyvatelia mesta odovzdávať odpad z papiera na Triediarni na adrese Komárňanská ul. č. 
69, Hurbanovo – areál úseku služieb. 

2. Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové 
vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 
plagáty, pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod.. 

3. Do papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. 
tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený či 
mastný papier, kopírovací papier a pod.. 

4. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby 
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sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta. 

5. Školský zber papiera organizujú základné školy a materská škola na území mesta 
v spolupráci s mestom Hurbanovo. 

B) TRIEDENÝ ZBER PLASTOV 

1. Odpady z plastov sa zbierajú do žltých kontajnerov v rámci intervalového zberu a v rámci 
množstvového zberu sa triedia do vriec, ktoré obyvatelia dostávajú v priebehu celého roka 
podľa potreby v rámci pravidelného odvozu odpadu minimálne jedenkrát za mesiac. 
Počas celého roka môžu obyvatelia mesta odovzdávať odpad z plastov na Triediarni na 
adrese Komárňanská ul. č. 69, Hurbanovo – areál úseku služieb. 

2. Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických a 
čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, 
tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky, hračky, penový polystyrén, poháriky z 
automatov, obaly kozmetických výrobkov, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúry, iné 
plastové nádobky a pod.. 

3. Do plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované 
materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, 
guma, molitan a pod.. 

4. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich 
objem a zaberali čo najmenej miesta. 
 
C) TRIEDENÝ ZBER SKLA 

1. Odpad zo skla sa zbiera do zelených kontajnerov s intervalom odvozu odpadov zo skla 
minimálne jedenkrát za mesiac. V rámci množstvového zberu občania triedia sklo do 
polypropylénových alebo jutových vriec, ktoré obyvatelia dostávajú v priebehu celého 
roka podľa potreby v rámci pravidelného odvozu odpadu. Počas celého roka môžu 
obyvatelia mesta odovzdávať odpad zo skla na Triediarni na adrese Komárňanská ul. č. 
69, Hurbanovo – areál úseku služieb. 

2. Do skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od 
kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a 
pod.. 

3. Do skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, 
dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, 
silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.. 

D) TRIEDENÝ ZBER KOVOV 

1. Hliníkové obaly z nápojov a kovové obaly z potravín v rámci intervalového zberu môžu 
obyvatelia vhadzovať do žltých kontajnerov na triedený odpad a v rámci množstvového 
zberu do vriec, ktoré obyvatelia dostávajú v priebehu celého roka podľa potreby v rámci 
pravidelného odvozu odpadu. Počas celého roka môžu obyvatelia mesta odovzdávať 
odpad z kovov na Triediarni na adrese Komárňanská ul. č. 69, Hurbanovo – areál úseku 
služieb. 
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2. Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble (bez 

bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová 
rúrka, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky 
z nápojov a pod.. 

3. Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi 
chemickými látkami, či olejmi a pod.. 

4. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich 
nezostali zvyšky jedál. 

E) TRIEDENÝ ZBER VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH 
MATERIÁLOV 

1. Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sa zbierajú do žltých kontajnerov 
v rámci intervalového zberu a v rámci množstvového zberu sa triedia do vriec, ktoré 
obyvatelia dostávajú v priebehu celého roka podľa potreby. Počas celého roka môžu 
obyvatelia mesta odovzdávať odpad z viacvrstvových kombinovaných materiálov na 
Triediarni na adrese Komárňanská ul. č. 69, Hurbanovo – areál úseku služieb.  

2. Do viacvrstvových kombinovaných materiálov patria: viacvrstvové obaly od mlieka, 
smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych 
prostriedkov a pod.. 

3. Do viacvrstvových kombinovaných materiálov nepatria: znečistené viacvrstvové 
kombinované materiály, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, 
práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.. 

4. Obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov musia byť čisté, stlačené a uložené do 
nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta. 

5. V rámci množstvového zberu sa obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov 
zbierajú podľa kalendára zvozu v čase zhodnom so zberom plastov. 
 

§ 11 Nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi a automobilovými 
batériami a akumulátormi 

1. Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov 
odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu, kde sa zbierajú spolu s týmto 
odpadom. 

2. Počas celého roka je batérie a akumulátory od fyzických osôb možné odovzdať v 
triediarni. 

3. Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané: 
a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností, 
b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov, 
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači), 
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti. 

4. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného 
zberu batérií a akumulátorov. 

5. Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tužkové, atď.) a 
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automobilové batérie a akumulátory. 

§ 12 Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými 
fyzickými osobami a zdravotníckymi pomôckami 

1. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho 
odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci mestskej kanalizácie. 

2. Fyzické osoby sú povinné nespotrebované lieky odovzdať vo verejných lekárňach. 

§ 13 Nakladanie s textilom a šatstvom 

1. Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných 
kontajnerov. 

2. Do textilu a šatstva patria: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky, 
deky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy 
šatstva a textilu. 

3. Do textilu a šatstva nepatria: znečistené a mokré šatstvo a pod.. 

§ 14 Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

1. Triediareň je oprávnená odoberať odpadové pneumatiky. 
 
 

V. Časť 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

§ 15 Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 

 
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad delíme na: 

a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 
b) jedlé oleje a tuky z domácností , 
c) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností okrem toho, ktorého 

pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje 
zariadenie spoločného stravovania. 

§ 16 Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov vrátane 
odpadu z cintorínov 

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

2. Za účelom zhodnocovania bioodpadov zo záhrad a parkov je k dispozícii mestská 
kompostáreň na Pribetskej ulici. 
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3. Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sa uskutočňuje 2-krát do roka pomocou 

uloženia veľkokapacitných kontajnerov určené výhradne na tento druh odpadu na vopred 
určené stojiská podľa mestských častí v čase určenom podľa kalendára zvozu. 

4. Každý pôvodca a držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad prednostne 
predchádza vzniku odpadu formou svojpomocného domáceho kompostovania na vlastnom 
pozemku. Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo 
záhrad, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, si vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti 
zabezpečí sám alebo cez mesto (obmedzený počet) kompostovací zásobník, v ktorom bude 
ním vyprodukovaný biologický rozložiteľný komunálny odpad kompostovať. Každý je 
povinný sa o poskytnutý kompostovací zásobník starať, udržiavať ho v dobrom stave 
a dodržiavať pokyny v „Protokole o odovzdaní a prebratí plastového kompostéra“. 
Fyzická osoba, ktorej bol kompostovací zásobník poskytnutý, zodpovedá za jeho prípadnú 
stratu, odcudzenie alebo poškodenie a je povinná o tom bezodkladne informovať, 
príslušné oddelenie MsÚ a Mestskú políciu. V takom prípade si je pôvodca odpadu 
povinný zabezpečiť nový kompostér rovnakého typu a objemu na vlastné náklady. Ak 
občan kompostuje biologicky rozložiteľný odpad, je povinný v prípade vyzvania 
preukázať túto skutočnosť formou čestného prehlásenia. Občania, ktorí odovzdajú čestné 
prehlásenie o domácom kompostovaní na MsÚ Hurbanovo, majú nárok na jeden žetón na 
vývoz komunálnych odpadov zadarmo, v priebehu jedného zdaňovacieho obdobia na 
každú osobu v domácnosti. 

5. Medzi bioodpad zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad 
zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z 
pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod.. 

6. Do bioodpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál, kamene, cigaretové 
ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.. 

 

§ 17 Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností 

1. Počas celého roka je možné jedlé oleje a tuky z domácností odovzdať v triediarni bez 
obmedzenia množstva. 

2. Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných 
olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla, tuku a pod.. 

3. Do jedlých olejov a tukov nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli 
pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

§ 18 Nakladanie s biologickými rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným 
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je 
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber 
komunálnych odpadov v meste. 

2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na 
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho 
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poplatku). 

3. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby 
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné 
živočíchy a ani verejnosť. 

4. Pri nakladaní s týmto odpadom musí prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s 
hierarchiou odpadového hospodárstva. 

5. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do 
oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa 
potreby dezinfikovateľné. 

6. Zakazuje sa používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 
odpadu napojené na verejnú kanalizáciu. 

7. Zakazuje sa zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie 
8. Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností slúžia špeciálne 

zberné nádoby označené nálepkou. V zástavbe bytových domov sú nádoby umiestnené na 
určených stanoviskách kontajnerov. V zástavbe rodinných domov sú nádoby umiestnené 
na stanoviskách rozmiestnených podľa príslušných mestských častí a taktiež v areáli 
zberného dvora. Za účelom zhromažďovania a prepravy kuchynského odpadu na 
stanovištia budú občanom poskytnuté špeciálne kompostovateľné vrecká, ktoré možno 
vhodiť do zbernej nádoby na kuchynský odpad z domácností. 

9. Do nádoby na zber kuchynského odpadu sa zakazuje vhodiť materiál nie biologického 
pôvodu a odumreté zvieratá. 

VI. Časť 

Prevádzkovanie zberného dvora 

 § 19 Prevádzkovanie triediarne a kompostárne 

 
1. Mesto má pre občanov mesta platiacich za odpad miestny poplatok za komunálne odpady 

zriadenú triediareň v areáli Úseku služieb na Komárňanskej ulici č. 69, ktorá je 
prevádzkovaná Mestom Hurbanovo. 

2. Vo dvore triediarni môžu fyzické osoby a právnické osoby odovzdávať oddelene zbierané 
zložky komunálneho odpadu  v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne 
záväznom nariadení. 

3. Na Triediarni nie je možné odovzdať nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky. 
4. Biologicky rozložiteľný odpad môžu obyvatelia odovzdávať v mestskej kompostárni na 

Pribetskej ulici, ktorej prevádzkovateľom je Mesto Hurbanovo. 
5. Vyprodukovaný kompost je majetkom Mesta Hurbanovo a kompost je možné využívať len 

pre potreby mesta Hurbanovo a jeho obyvateľov. 
 
 
 
 

 
VII. Časť 

§ 20 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 
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1. Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v územnom 

obvode mesta Hurbanovo, môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba 
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo Mestu Hurbanovo, a to 
ústne alebo písomne. 

2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na 
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu 
podľa bodu 1. 

VIII. Časť 

Kontrola nariadenia, pokuty za priestupky 

§ 21 Kontrola nariadenia 

Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení: 
a) poverení zamestnanci mesta, 
b) príslušná komisia pri mestskom zastupiteľstve, 
c) príslušníci mestskej polície, 
d) kontrolór mesta. 

§ 22 Pokuty za priestupky 

1. Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky podľa § 
115 ods. 3 písm. a) až r)  a ukladá pokuty za priestupky podľa § 115 ods. 2 písm. a)  
zákona o odpadoch. 

2. Za priestupky možno uložiť pokutu do 1500,-eur. Výnosy z pokút uložených za 
priestupky sú príjmom  do rozpočtu mesta. 



 

 
§ 23 Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vychádza z platnej právnej úpravy v odpadovom 
hospodárstve Slovenskej republiky. 

2. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší doteraz 
platné Všeobecné nariadenie č. 133 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 
124/2019-MZ dňa 24.10.2019. 

3. Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na 
podnikanie, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj iných zákonov, ktoré 
nie sú týmto nariadením dotknuté. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi schválilo Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove dňa 22.10.2020  
uznesením č.  138/2020-MZ. 

5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.  
 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Peter Závodský 
        primátor mesta      
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Vážení občania, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov obci ukladá zaviesť systém triedenia biologicky 
rozložiteľného odpadu. V zákone je tiež stanovená aj výnimka, kedy sa osobitný 
systém nemusí zaviesť. Jednou z výnimiek je, ak mesto preukáže, že 100% obyvateľov 
danej mestskej časti kompostuje vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách. 
Čestné vyhlásenie o kompostovaní je zverejnené na internetovej stránke Mesta 
Hurbanovo, alebo si ho môžete prevziať na Mestskom úrade v Hurbanove. Toto čestné 
vyhlásenie je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom domácnosti t. j. buď vlastníkom 
rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo  obyvateľom rodinného domu alebo 
bytu, ak vlastník v rodinnom dome (byte) nebýva a odovzdať na Mestskom úrade 
v Hurbanove. 

Č E S T N É  V Y H L Á S E N I E 
 

o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností za účelom 
preukázania splnenia podmienky podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Meno a priezvisko:______________________________________________________ 
 
Dátum narodenia:______________________ 
 
Adresa:_______________________________________________________________ 
 
 Vlastník rod. 

domu/bytu 
 Nájomca rod. 

domu/bytu 
 Obyvateľ rod. 

domu/bytu 
Vyznačte správnu možnosť X 
 
Počet členov domácnosti:________________ 
 
Č e s t n e  p r e h l a s u j e m, 
že vykonávam kompostovanie vlastného biologicky rozložiteľného odpadu 
vznikajúceho v našej domácnosti v priestoroch našej záhrady, kde tento odpad po 
spracovaní využijem ako druhotné hnojivo na svoje pozemky. Zároveň prehlasujem, že 
o tomto čestnom vyhlásení budem informovať všetkých, ktorí žijú so mnou v spoločnej 
domácnosti a poučím ich o zákonných povinnostiach o nakladaní s biologicky 
rozložiteľným odpadom a jeho využití v našej domácnosti. 
Som si vedomý skutočnosti, že správca dane a poplatkov má v zmysle zákona 
oprávnenie vykonávať miestne zisťovanie za účelom preverenia a zistenia skutočností 
potrebných na svoje účely. 
Svojím podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú správne a zároveň súhlasím so 
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov. 
 
 
V Hurbanove dňa:___________________ ____________________________ 
 podpis 
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