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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HURBANOVO Č. 49 

 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 
 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na základe ustanovenia § 6 odst. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v spojení 
s ustanovením § 4, odst. 3 písm. f) a v zmysle § 39, odst. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o odpadoch ) vydáva 
toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi. 
 
 

I. 
Predmet úpravy 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO), 
najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, spôsobe separovaného zberu jednotlivých 
zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO, ako aj o mieste určenom na nakladanie týchto 
odpadov a na zneškodňovanie odpadov. VZN ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO 
a DSO, povinnosti vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti a povinnosti oprávnenej organizácie 
(TS mesta Hurbanovo) v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a 
zdravia občanov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území mesta. 
 
 

II. 
Základné pojmy 

 
1. Pôvodca odpadu je  každý,  koho  činnosťou   odpad   vzniká  alebo  ten, ktorý  

vykonáva úpravu   zmiešavania   alebo   iné úkony   s  odpadmi,  pokiaľ   ich   
výsledkom  je   zmena povahy   alebo zloženie týchto odpadov. 

2. Držiteľ odpadu je  pôvodca  odpadu  alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u 
ktorej sa odpad nachádza. 

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

4. Zber  odpadov   je zhromažďovanie,  triedenie,  úprava  alebo zmiešavanie   odpadov 
na  účel  ich prepravy. 

5. Množstvový zber odpadu od  držiteľov  je  zber, pri ktorom je možné objektívne 
stanoviť  jeho   skutočnú   váhu  pre  potrebu  zainteresovanosti  na  separovanom  
zbere  (žetónový systém,   váženie   odpadu  od   držiteľa  na  zberovom  vozidle,  
možnosť  voľby veľkosti zberovej nádoby alebo intervalu zberu) 

6. Komunálne  odpady  (KO)  sú  odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri   
činnosti  fyzických  osôb  a  odpady  podobného  charakteru vznikajúce pri činnosti 
fyzických    osôb  alebo  fyzických   osôb - podnikateľov,   ako  aj   odpady   
vznikajúce   pri   činnosti      mesta,   pri  čistení  verejných  komunikácií  a  
priestranstiev, ktoré sú v správe mesta a pri  údržbe verejnej zelene, vrátane parkov a 
cintorínov. 
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7. Drobné  stavebné  odpady (DSO) sú odpady  z  bežných  udržiavacích  prác, 

zabezpečovaných fyzickou osobou – na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné 
povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo ktorých nie  je       potrebné  
ani ohlásenie stavebnému úradu (mestu). 

8. Zložka komunálnych odpadov  (ZKO)  je  ich  časť,  ktorú  možno mechanicky  
oddeliť  a  zaradiť   ako   samostatný    druh   odpadov,   obvykle    pri   nakladaní   s   
odpadom  v  meste, považujeme za vyseparované zložky odpadu (papier, plasty, sklo a 
ďalšie). 

9. Objemný  odpad (Oo) je komunálny odpad,  ktorý  svojim  rozmerom  a hmotnosťou  
nezodpovedá    zberovým    nádobám    podľa    tohto   VZN  (nepotrebný  nábytok,   
elektrospotrebiče a ďalšie). 

10. Nehnuteľnosťou   sú   všetky   trvalé   a  dočasné   stavby  spojené   so   zemou   
pevným základom, najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických 
a právnických   osôb,  rodinné  domy  (§  43  b  ods. 3  stavebného  zákona  č. 50/1976  
Zb.,  §  43  ods. 2   stavebného  zákona  č. 50/1976 Zb.),  nehnuteľnosti   slúžiace   na   
individuálnu  rekreáciu   (chaty, záhrady), pozemky, stanovištia zberových nádob.  

11. Vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti pre: 
 

a) bytové domy s nájomnými bytmi je vlastník bytového domu (OSBD) 
b) bytové domy vo vlastníctve mesta je správca bytového domu (BP) 
c) bytové domy vo vlastníctve fyzických a právnických osôb je spoločenstvo 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca (zákon NR SR 
č. 182/1993 Z. z.) 

d) rodinné domy je vlastník rodinného domu 
e) nehnuteľnosť, byt alebo nebytový  priestor  slúžiaci  na  podnikanie  je  

vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru 
f) nehnuteľnosť  slúžiacu  na  individuálnu  rekreáciu  (chata,  záhrada,  byt, 

nebytový  priestor)  je vlastník nehnuteľnosti 
g) byty  alebo  nebytové  priestory je vlastník alebo nájomca  
h) nehnuteľnosť,   ktorá   neslúži na   podnikanie,   ale   využíva   sa  na  činnosť 

iného  subjektu   je vlastník, nájomca alebo užívateľ  
 
12. Platiteľom   poplatku   je    vlastník,   nájomca   alebo    správca   nehnuteľnosti, bytu 

alebo    nebytového    priestoru.   Ak  je  nehnuteľnosť,   byt    alebo   nebytový 
priestor    v  spoluvlastníctve    viacerých  vlastníkov   je platiteľom zástupca alebo 
správca   určený vlastníkmi nehnuteľnosti.      Ak  si   vlastníci   nehnuteľnosti  neurčia 
zástupcu   alebo  správcu   nehnuteľnosti,  určí platiteľa   mesto.   Ak   je   vlastníkom 
nehnuteľnosti   štát   alebo   mesto  je   platiteľom  správca,  resp.   nájomca.  

13. Oprávnená   organizácia   je   právnická    alebo    fyzická   osoba,   ktorá  s mestom 
má   uzatvorenú     zmluvu     na     zber,     prepravu,     zhodnocovanie     a 
zneškodňovanie   komunálnych    odpadov   a    drobných   stavebných odpadov na 
území mesta (Technické  služby mesta Hurbanovo). 

14. Odpadové     hospodárstvo     je  činnosť  zameraná   na  predchádzanie a 
obmedzovanie  vzniku   odpadov   a   znižovanie   ich   nebezpečnosti  pre životné 
prostredie a nakladanie   s odpadom v   súlade so zákonom o odpadoch. 

15. Kalendár   zvozu   vymedzuje  termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich 
zložiek a je určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu. 

16. Žetónový  systém zberu je odvoz KO od držiteľov odpadu zo zberovej  nádoby  
oprávnenou organizáciou za protihodnotu žetónu. Cena žetónu  zahrňuje náklady na  
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prepravu  a   zneškodňovanie objemu KO v zberovej nádobe, vrátane nákladov na 
prepravu a   úpravu  z  neho  vytriedených  zložiek  komunálnych odpadov, zber a 
zneškodňovanie DSO a Oo.   

17. Intervalový   systém    zberu  je  zmluvne  dohodnutý  interval  odvozu  KO od  
držiteľa    odpadu   oprávnenou  organizáciou  v   rámci  mestom  vyrubeného  
platobného  výmeru. 

18. Objednávkový   systém   zberu  (zhodnocovanie)   je   zber  nepravidelný  a  
realizovaný   na   základe    objednávky    držiteľa  odpadu.   Držiteľ   odpadu  
objednávky  na prepravu   a zneškodňovanie odpadu predkladá Technickým službám 
mesta Hurbanovo. 

19. Stanovište zberových nádob je miesto vyhradené na zberové nádoby. 
20. Nebezpečný  odpad  (NO)  je  odpad  z  domácností  s  obsahom škodlivín, ktorý 

svojimi  nebezpečnými    vlastnosťami    znižuje    možnosť   zhodnotenia   zložiek   
komunálneho  odpadu,   prípadne   svojimi   vlastnosťami  a   charakterom   negatívne   
ovplyvňuje  jeho  zneškodňovanie. 

 
21. Biologický   odpad   je  odpad   z domácností a organický odpad  vznikajúci  na 

území mesta  pri  činnosti  právnických alebo  fyzických  osôb, ako aj pri údržbe 
verejnej zelene, vrátane   parkov a cintorínov.  
Biologický     odpad    nesmie  obsahovať suroviny  s nadlimitným obsahom 
cudzorodých látok, nerozložiteľné  prímesy,  mastnotu,  zbytky  pesticídov,  ropné 
uhľovodíky,  ťažké kovy,  kovové predmety (vrátane drôtov) a kamene.  
Obvykle     sem     patria    zelený    bioodpad    (tráva,    lístie,   burina,    viničné 
prútie, kukuričné kôrovie),  odpad  z  dreva  (konáre,  drevené  triesky,  hobliny  a  
piliny), odpad z potravín (škrupiny,  zvyšky  jedál,  odpad  z  kávy  a čaju, odpad z 
ovocia), slama, seno, extrementy zvierat (trus z hydiny, močovka, extrementy 
hovädzieho dobytka). 

22. Zberový   dvor   je   oplotený,   strážený priestor, zriadený v súlade s platnou 
legislatívou na  zhromažďovanie   (prípadne   úpravu)   odpadov   od  držiteľov   
odpadu (právnických a fyzických osôb). 
Na zberovom  dvore  sa odpad  v zmysle  VZN  (z hľadiska druhov, množstva a 
termínu), od držiteľov odpadu preberá  a zhromažďuje v  zberových nádobách 
(kontajneroch) alebo na  voľnej ploche a následne upravuje, zhodnocuje 
a zneškodňuje. 

 
 

III. 
Účel odpadového hospodárstva 

 
1. Účelom odpadového hospodárstva je: 
 

a) predchádzať  vzniku  odpadov  a  obmedzovať  ich  tvorbu  najmä: 
 

- rozvojom technológií šetriacich  prírodné  zdroje, 
- výrobou  výrobkov,  ktorá   rovnako,   ako   výsledné   výrobky,  čo  možno 

najmenej zvyšuje   množstvo   odpadov   a   čo  možno najviac  znižuje 
znečisťovanie  životného prostredia,   

- vývojom   vhodných     metód    zneškodňovania    nebezpečných    látok 
obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie, 
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b) separovaním     využiteľných     zložiek    komunálneho    odpadu     znižovať 
podiel  odpadu     určeného  na  zneškodňovanie, 

c) zhodnocovať  odpady  ich  recykláciou,  opätovným   použitím   alebo  inými  
procesmi  umožňujúcimi  získavanie  druhotných  surovín,  ak  nie  je  možný 
alebo účelný  postup podľa  písmena a/, 

d) využívať    odpady    ako  zdroj   energie,  ak  nie  je  možný alebo účelný 
postup podľa písmen   a/, b/,  

e) zneškodňovať  odpady   spôsobom   neohrozujúcim   zdravie   ľudí  a 
nepoškodzujúcim životné    prostredie  nad     mieru     ustanovenú     zákonom, 
ak   nie  je možný alebo účelný  postup  podľa písmen  a/,  b/, alebo c/. 

 
 

IV. 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Pôvodca  odpadu,  ktorý  je  právnickou  osobou alebo fyzickou osobou - 

podnikateľom a  produkuje  ročne  viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu 
ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. 

2. Povinnosť  vypracovať  program   odpadového  hospodárstva pre komunálne odpady  
ako     aj     pre     odpady z bežných udržiavacích  prác zabezpečených fyzickou 
osobou  ( drobné stavebné odpady ) na území mesta Hurbanovo má mesto Hurbanovo 
ako pôvodca odpadu. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona  
o  odpadoch,  sa  môžu  dohodnúť  navzájom   alebo   spolu   s mestom na    
vypracovaní  spoločného programu. 

3. Pôvodcovia  odpadu  a  mesto  sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní 
vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva. 

4. Pri    nakladaní   s   odpadmi    alebo  inom    zaobchádzaní    s   nimi   je   každý 
pôvodca odpadu  povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie. 

5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov. 
6. Zakazuje sa: 
 

a) uložiť  alebo  ponechať  odpad  na  inom mieste ako na mieste na to určenom v 
súlade so   zákonom a týmto VZN, 

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom, 
c) zneškodniť    odpad    vypúšťaním    a      vhadzovaním      do   vodného 

recipientu, zneškodňovať odpad spôsobom  injektáže  čerpateľných  odpadov  
do  vrtov, soľných baní, prírodných uložísk a zneškodniť odpad ukladaním do 
povrchových  nádrží (jám, rybníkov), 

d) riediť  a   zmiešavať   jednotlivé   druhy   nebezpečných   odpadov   alebo 
nebezpečné odpady  s  odpadmi,   ktoré   nie  sú   nebezpečné   za   účelom 
zníženia  koncentrácie  prítomných   škodlivín, 

e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností, 
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do 

kanalizácie, 
g) uložiť  alebo  vypúšťať  odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky  po 

spracovaní odpadov olejov do pôdy. 
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7. Držiteľ   odpadových    olejov,   opotrebovaných    batérií   a  akumulátorov    je 

povinný ich   odovzdať    len    subjektu,     ktorý    je    držiteľom    autorizácie,    tzv. 
osobitného oprávnenia   udeleného    Ministerstvom  životného  prostredia  SR na 
nakladanie s týmito odpadmi. 

8. Ak     nie   je   ustanovené   inak,   náklady   na  činnosti   smerujúce   
k zneškodňovaniu odpadov  a  náklady   na  zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ 
odpadu,  pre  ktorého  sa zneškodňovanie  odpadu,   vrátane  zberu  a úpravy  odpadu 
vykonáva.  Ak takýto držiteľ odpadu nie je známy,  znáša  ich posledný známy držiteľ 
odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad  pochádza. 

9. Ak   je   držiteľ    odpadu   známy,   ale   nezdržiava   sa  na  území   Slovenskej 
republiky, zabezpečí  zneškodnenie  odpadu  okresný  úrad,  na  území  ktorého sa  
odpad  nachádza, na náklady   držiteľa odpadu. 

10. Ak   vlastník,   správca   alebo   nájomca  nehnuteľnosti  zistí,  že   na  jeho 
nehnuteľnosť bol   umiestnený   odpad    v   rozpore  so  zákonom,  je  povinný to 
oznámiť bezodkladne Okresnému  úradu v Komárne a mestu Hurbanovo. 

11. Okresný  úrad  na  základe  oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného 
orgánu štátnej   správy   alebo    mesta    Hurbanovo,    požiada   policajný  zbor 
o zistenie   osoby zodpovednej   za   umiestnenie  odpadu  na  nehnuteľnosti  v rozpore  
so  zákonom o odpadoch. Takto zistená  osoba   je  povinná zabezpečiť zneškodnenie 
alebo zhodnotenie odpadu na vlastné  náklady. 

12. Ak  fyzická  osoba,   ktorá  nie  je podnikateľom,  nakladá  alebo inak zaobchádza s 
inými ako KO  a  DSO,  vzťahujú   sa  na  ňu  rovnako  ustanovenia  §  19  ods. 1 
písm. b/, f/, k/  a m/    a primerane ustanovenie ods. 1 písm. i/ (zákona č.223/2001 Z. z. 
o odpadoch). 

 
 

V. 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

 
1.  Za  nakladanie   s   komunálnymi  odpadmi   mesta  a s   drobnými stavebnými 

odpadmi, ktoré  vznikli na území mesta, zodpovedá mesto. 
2. Pôvodca   komunálnych     odpadov   a    drobných    stavebných   odpadov    je 

povinný nakladať,   alebo   inak   s   nimi   zaobchádzať   v    súlade  so zákonom 
č.223/2001 Z. z. o odpadoch a s týmto VZN mesta. Taktiež je povinný: 

 
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov  v meste Hurbanovo 
b) užívať  zberné   nádoby   zodpovedajúce   systému   zberu    komunálnych 

odpadov a  separovaného zberu v meste Hurbanovo 
c) na   účely   ich    zberu    ukladať   komunálne   odpady,  alebo   ich   oddelené 

zložky a  drobné   stavebné    odpady   na   miesta a do zberných nádob určené 
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste Hurbanovo 
a týmto VZN. 

 
3. Kto   nakladá    na    území    mesta    Hurbanovo    s     komunálnymi    odpadmi alebo 

s drobnými stavebnými  odpadmi   bez   uzatvorenia  zmluvy  na  túto  činnosť  s 
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mestom Hurbanovo    a  neuzatvorí  zmluvu,  podľa  §  39   ods. 7  zákona  č.223/2001 
Z. z.  o odpadoch,   nemôže  túto  činnosť   ďalej na území mesta Hurbanovo 
vykonávať. 

4. Mesto  pre  plnenie  povinností  podľa  §  19  ods. 1  písm. g/ a h/  zákona o odpadoch, 
je oprávnené požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného 
stavebného odpadu    alebo   od   toho,   kto    nakladá   s   komunálnymi odpadmi  
alebo  s drobnými stavebnými   odpadmi na území mesta Hurbanovo, potrebné 
informácie. 

5. Držiteľ  komunálneho  odpadu  a  držiteľ  drobného  stavebného  odpadu alebo len ten, 
kto nakladá  s  komunálnymi  odpadmi   alebo  s  drobnými  stavebnými odpadmi na   
území mesta   Hurbanovo,  je   povinný   na  vyžiadanie  mesta   Hurbanovo poskytnúť  
pravdivé a úplné    informácie   súvisiace  s  nakladaním  s  komunálnymi odpadmi  a  
s  drobnými stavebnými    odpadmi. 

6. Držiteľ odpadu, vlastník, prenájomca alebo správca nehnuteľnosti je povinný: 
 

a) užívať    minimálny    (odporučený)    počet   zberných   nádob 
zodpovedajúcich vymedzenému   systému   zberu  a prepravy KO, ZKO, podľa 
systému zberu uvedenom   v  čl. VI. 

b) označiť zberové nádoby pre bytové domy z hľadiska ich adresnosti 
c) umiestniť  stanovište   zberových   nádob prednostne na vlastnom pozemku, v 

prípade, že  to   nie   je   možné,   po  dohode  s   mestom   doriešiť   majetko  - 
právny   vzťah k  pozemku  stanovišťa    vo   vlastníctve    mesta   alebo   inej 
právnickej   alebo fyzickej   osobe 

d) starať sa o čistotu stanovíšť a okolia zberových nádob 
e) ukladať  KO  do  zberových   nádob  tak,  aby  sa  tieto  dali  uzatvoriť,  aby z 

nich KO  nevypadával   a   pri   ich   vyprázdňovaní    neohrozoval zdravie 
pracovníkov  Technických   služieb mesta Hurbanovo. 

 
7. Vlastník, alebo správca nehnuteľnosti má zakázané: 
 

a) ukladať do ZN tekutý odpad 
b) ukladať do ZN väčší objem odpadu ako 32 kg 
c) spaľovať KO v ZN 
d) poškodzovať zberové nádoby alebo ich označenia. 

 
8. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný: 
 

a) v deň odvozu KO umiestniť ZN na dohodnuté miesto a zabezpečiť k ZN 
prístup. 

 
VI. 

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov 
 
1. Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO 
 

a) Na    území     mesta     pre    držiteľov    odpadu     a    vlastníkov     alebo 
správcov nehnuteľností,  uvedených  v  časti  II.  ods.  11,  písm.  a, b, c, d, e, 
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g, h,  tohto  VZN,  ktorí  ukladajú KO do zberových nádob KUKA 110 l, sa 
uplatňuje množstvový systém  zberu. 

b) Na území mesta  pre držiteľov odpadu a vlastníkov alebo správcov 
nehnuteľností uvedených v časti II. Ods. 11, písm. a, b, c, g, ktorí ukladajú KO 
do 1 100 l  kontajnerov sa uplatňuje intervalový systém zberu. 

c) Na    území    mesta     pre    držiteľov     odpadu     a    vlastníkov     alebo 
správcov  nehnuteľností  uvedených  v  časti II. ods.11, písm. e), a h), ktorí 
ukladajú  KO do 1 100 l kontajnerov sa uplatňuje množstvový alebo 
intervalový systém zberu ( podľa zaradenia). 

d) Na území mesta pre držiteľov odpadu a vlastníkov nehnuteľností uvedených 
v časti II. odstavec č. 11 písmeno f), ktorí ukladajú KO do zberových nádob 
KUKA 110 l sa uplatňuje intervalový systém zberu. 

e) Prepravu a zneškodňovanie KO zabezpečujú na území mesta Hurbanovo 
výhradne Technické služby mesta Hurbanovo. Držiteľom odpadu uvedených 
v časti II. odstavec č. 11, písmená a),b), c), d), e), f), g), h), na základe ich 
požiadavky, môžu technické služby mesta Hurbanovo odviesť KO zo 
zberových nádob 110 l KUKA a 1 100 l kontajner mimo termínu uvedeného 
v kalendári zvozu, len za dohodnutých komerčných podmienok. 

f) Počet a typ zberových nádob a interval odvozu KO 
 

- Každý   držiteľ   odpadu   je    povinný    používať   typ   zberových nádob KO 
(vlastné, v prenájme) zodpovedajúce systému zberu, ktorý vymedzuje toto 
VZN. 

- Pre  držiteľov  odpadu  (rodinné  domy,  malé  podnikateľské  subjekty), ktorí 
užívajú zberové  nádoby  KUKA  110 l, je minimálny počet 1 ks, odporúčaný 
počet 4 - 6 osôb 1 ks, pre 6 - 10 osôb sú 2 ks. Interval odvozu sa zabezpečuje 1 
x za 2 týždne. 

- Pre  držiteľov  odpadu  (bytové  domy,  väčšie  podnikateľské  subjekty, 
organizácie),  ktorí  užívajú  zberové  nádoby  1 100 l  kontajnery,  je 
minimálny  počet  1 ks  pre 25 bytových   jednotiek  s  intervalom odvozu 
najmenej 1 x za 2 týždne  (prípadne podľa dohody.  

 
g) Zneškodňovanie KO 

Technické služby mesta Hurbanovo KO ukladajú na prekládkovej stanici, 
odtiaľ odvoz a zneškodňovanie  tohto  KO  zabezpečuje  fy ASA  Zohor  
v zariadeniach spĺňajúcich požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch. 

h) Platiteľ   poplatku   má   náklady za  zber a zneškodňovanie  KO  zahrnuté  v 
poplatku vyrubeného     platobným     výmerom    (zákon  SNR  č. 544/1990 
Zb.   o    miestnych poplatkoch  v  znení neskorších  doplnení a zákonov) alebo 
vo vyberanom poplatku  za žetóny  (množstvový zber). 

 
2. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania DSO v objeme do 1 m3 
  

a) Na    území    mesta   Hurbanovo    pre    držiteľov    odpadu  sa  na  zber DSO 
uplatňuje   intervalový  zber. 

b) Prepravu    a    zneškodňovanie    DSO     zabezpečujú     na     území   mesta  
výhradne Technické   služby mesta Hurbanovo. 

c) Systém zberu sa bude realizovať nasledovne : 
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Občania, ktorí bývajú v rodinných domoch v termínoch podľa kalendára zberu vyložia 
DSO v zbernej nádobe alebo na voľné priestranstvo pred dom a TS Hurbanovo tento odpad 
naložia a odvezú na zneškodnenie. Typ zbernej nádoby, do ktorej občan DSO ukladá nie je 
určený. Občania, ktorí bývajú v bytových domoch na sídliskách ukladajú DSO v termínoch 
podľa kalendára zberu DSO do 7 m3  veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú pristavené 
nasledovne : 

 
Sídlisko Vinohrady pred bytovým domom   č. 2579 ( Ulica Sládkovičova ) 
Sídlisko Stred  pred bytovým domom   č. 1433 ( Ulica Á. Fesztyho ) 
pred bytovým domom     č. 1405 ( Ulica Malá ) 
 

Interval odvozu DSO je dvakrát za rok, presný termín je stanovený v kalendári zvozu, 
ktorý obdržal každý občan. 

DSO možno ďalej odovzdať bezplatne pri zabezpečení vlastnej dopravy v areáli 
Technických služieb mesta Hurbanovo na adrese Komárňanská 69. 

 
d) Zneškodňovanie DSO 

Technické  služby   mesta   Hurbanovo   DSO zneškodňujú výhradne v 
zariadeniach  na zneškodňovanie  DSO,  spĺňajúcich  požiadavky  a 
ustanovenia   zákona   o    odpadoch a vyhlášky     MŽP SR  č. 283  o vykonaní  
niektorých ustanovení zákona o odpadoch. 

e) Platiteľ  má   náklady   za   prepravu   a  zneškodňovanie  DSO  zahrnuté  v 
poplatku vyrubeného   platobným   výmerom    (zákon   SNR  č. 544/1990  Zb. 
o     miestnych poplatkoch v znení neskorších doplnení a zákonov) alebo v 
cene žetónu (množstvový zber). 

f) Držitelia    odpadu   sú   povinní  DSO  zhromažďovať  mimo verejného 
priestranstva, alebo  na   verejnom    priestranstve  len so súhlasom mesta. 

g) Okrem  toho  môžu  držitelia  odpadu  uložiť   DSO do zberovej nádoby VOK 
7 m3 označenej „DSO mesta Hurbanovo“, ktorá je umiestnená v areáli 
prekládkovej stanice fy .A.S.A. na Svätopeterskej ceste č. 1. 

 
3. Systém  zberu,  prepravy  stavebného  odpadu  a  výkopovej  zeminy a DSO v objeme 

nad 1 m3. 
 

a) Na území  mesta  Hurbanovo  pre držiteľov stavebného odpadu nad 1 m3  a 
výkopovej zeminy sa uplatňuje objednávkový systém zberu. 

b) Prepravu,    zneškodňovanie    a     zhodnocovanie    stavebného   odpadu   nad 
1   m3 a výkopovej   zeminy,   objednávkovým    systémom   zabezpečujú   na 
území   mesta Technické     služby   mesta Hurbanovo. 

c) Platiteľ    náklady    za    prepravu,    zneškodňovanie   a  zhodnocovanie, hradí 
priamo  Technickým službám mesta Hurbanovo. 

 
4. Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania objemného odpadu (Oo) 
 

a) Na území mesta pre držiteľov odpadu sa na zber Oo uplatňuje intervalový 
zber. 

b) Prepravu,   zhodnocovanie    a  zneškodňovanie    Oo   zabezpečujú   na území 
mesta výhradne   Technické služby mesta Hurbanovo. 
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c) Systém zberu sa bude realizovať nasledovne : 
 

Občania, ktorí bývajú v rodinných domoch v termínoch podľa kalendára zberu vyložia 
objemový odpad v zbernej nádobe alebo na voľné priestranstvo pred dom a TS Hurbanovo 
tento odpad naložia a odvezú na zneškodnenie. Typ zbernej nádoby, do ktorej občan 
objemový odpad ukladá nie je určený. Občania, ktorí bývajú v bytových domoch na 
sídliskách ukladajú objemový odpad v termínoch podľa kalendára zberu Objemového odpadu 
do 7 m3  veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú pristavené nasledovne : 

 
Sídlisko Vinohrady pred bytovým domom   č. 2579 ( Ulica Sládkovičova ) 
Sídlisko Stred  pred bytovým domom   č. 1433  ( Ulica Á. Fesztyho ) 
pred bytovým domom     č. 1405  ( Ulica Malá ) 

 
Interval odvozu objemového odpadu je dvakrát za rok, presný termín je stanovený 

v kalendári zvozu, ktorý obdržal každý občan. 
Objemový odpad možno ďalej odovzdať bezplatne pri zabezpečení vlastnej dopravy 

v areáli Technických služieb mesta Hurbanovo na adrese Komárňanská 69. 
 

d) Zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo 
Zhodnocovanie      a  zneškodňovanie    Oo    Technické    služby    mesta     
Hurbanovo zabezpečujú zariadeniach  na  zhodnocovanie a zneškodňovanie 
Oo splňujúce požiadavky a ustanovenia  zákona  o odpadoch a vyhlášky MŽP 
SR č. 283 o vykonaní niektorých ustanovení   zákona o odpadoch. 

e) Platiteľ  má  náklady za prepravu a zneškodňovanie Oo zahrnuté v poplatku 
vyrubeného platobným  výmerom  (zákon  SNR  č. 544/1990 Zb.  o  miestnych 
poplatkoch  v  znení neskorších   doplnení    a    zákonov)    alebo   vo 
vyberanom    poplatku    za    žetóny (množstvový  zber). 

f) Okrem   toho   môžu   držitelia   odpadu   uložiť   Oo   do   zberovej   nádoby 
VOK 7 m3 označenej „Oo mesta Hurbanovo“, ktorá je umiestnená v areáli 
prekládkovej stanice fy .A.S.A. na Svätopeterskej ceste č. 1. 

 
5. Systém zberu, prepravy a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) 
 

a) Odpad zo zelene, biologicky rozložiteľný odpad môžu občania priebežne 
v roku doviesť  na vlastné náklady počas otváracích hodín do areálu 
kompostárne, ktorá je zriadená na Pribetskej ceste. Kompostáreň je označená 
vývesnou tabuľou, ktorá obsahuje prevádzkovú dobu a druhy odpadov 
k odovzdávaniu. 
Za uloženie odpadu v kompostárni obyvateľ mesta Hurbanovo neplatí 
poplatok. Pre firmy a organizácie za uloženie bioodpadu cenu určuje podľa 
osobitných predpisov Technické služby mesta Hurbanovo ako prevádzkovateľ 
kompostárne. 

b) Technické    služby     mesta     Hurbanovo      pre     držiteľov   odpadu 
zabezpečujú objednávkovým systémom  ambulantné drvenie  BRO  (u držiteľa 
odpadu). Držiteľ odpadu  hradí  len   náklady na energiu a mzdu nevyhnutnej 
obsluhy. 

c) Držiteľ   odpadu   ambulantne   podrvený   BRO  si  zhodnocuje  vo vlastnom 
zariadení (kompostáreň)  na vlastnom pozemku. 
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d) Zhodnocovanie BRO v kompostárni na Pribetskej ceste zabezpečujú 
Technické služby mesta Hurbanovo. 

 
6. Systém  zberu,  prepravy  a  zhodnocovania  vyseparovaných  zložiek  komunálneho  

odpadu (ZKO) 
 

a) Na  území  mesta  sa  zabezpečuje  separovanie a zber týchto ZKO: zberový 
papier, sklo,   plasty a železné a neželezné kovy, opotrebované batérie 
a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť. 

b) Na   území   mesta držitelia odpadu, vlastníci   rodinných  domov,  vlastníci  a  
správcovia   nehnuteľností  uvedených  v  časti  II.  ods. 11  písm. a, b, c, d, e, 
g, h, tohto  VZN,  ktorí na      KO užívajú ZN  KUKA 110 l, ukladajú ZKO do 
zberových vriec (jutové), ktoré si umiestňujú na (do) vlastných (prenajatých) 
nehnuteľnostiach.  

c) Na  území mesta držitelia odpadu, vlastníci alebo správcovia nehnuteľností 
uvedení  v časti II. odst.11. písm. a, b, c, e, g tohto VZN, ktorí na komunálny 
odpad užívajú 1100 l  kontajner,  ukladajú  ZKO  do 1 100 l  kontajnerov,  
farebne  rozlíšených alebo nápisom označených  nasledovne:   papier -  farba  
modrá,  sklo -  farba  zelená, plasty  - farba žltá, železné a neželezné kovy - 
farba šedá, ktoré sú umiestnené na vybudovaných stanovištiach (verejné 
priestranstvo, vlastná nehnuteľnosť).  

d) Za    umiestnenie     zberových     vriec   pre  ukladanie ZKO   zodpovedajú   
držitelia odpadu, uvedení  v bode 6 písm. b/.   

e) Zberové  nádoby  pre  ZKO  u držiteľov odpadu uvedení   v bode 8 písm. c/  
zberové nádoby na ZKO mimo vybudovaných stanovíšť umiestňujú len po  
dohode s Technickými službami   mesta  Hurbanovo  a  so súhlasom  mesta ak 
sú umiestnené na  verejnom priestranstve. Ak sa zberové nádoby na ZKO 
umiestňujú na súkromnom priestranstve, postačuje  dohoda  s  Technickými  
službami  mesta  Hurbanovo. Dohoda s Technickými službami  mesta  
Hurbanovo  a  súhlas  mesta  sa týka aj tvaru a prístupu   k stanovištiam 
zberových nádob. 

f) Prepravu  a   zhodnocovanie   ZKO  zabezpečujú  na území  mesta výhradne 
Technické služby   mesta Hurbanovo. 

g) Počet zberových nádob a interval odvozu ZKO  
- Každý    držiteľ    odpadu   uvedený    v   bode   6  písm.  b/    je    povinný 

užívať minimálne  po jednom  zberovom  vreci, ktoré obdržal pre ZKO 
uvedené v bode 6 písm. a/. Interval  zvozu je vymedzený v kalendári zvozu. 

- Minimálny  počet  a  druh  zberových  nádob  pre ZKO u držiteľov a pôvodcov 
odpadu uvedených v bode 6 písm. c/ je 1 x 1 100 l  kontajner na papier, 1 x 1 
100 l    kontajner na plasty, 1 x 1 100 l  kontajner na sklo, 1 x 1 100   kontajner  
na železné a neželezné kovy. 

h) Opotrebované batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
držiteľ odpadu je povinný prednostne z komunálneho odpadu vytriediť 
a odovzdať na zneškodnenie do vyhradených zberných nádob v areáli 
Technických služieb mesta Hurbanovo v dňoch : 

 
Utorok     od   8.00 h     do     15.00 h 
Piatok      od   8.00 h     do     17.00 h   
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i) Platiteľ  poplatku  má  náklady  za   zber  a  zhodnocovanie  ZKO zahrnuté  v  
poplatku vyrubeného    platobným    výmerom    (zákon  SNR  č.  544/1990  
Zb.     o  miestnych poplatkoch v  znení  neskorších  doplnení  a  zákonov)  
alebo  vo  vyberanom  poplatku  za  žetóny   (množstvový zber). 

j) Okrem toho môžu obyvatelia mesta Hurbanovo bez úplaty odovzdať po 
zahájení prevádzky medziskladu nebezpečných odpadov a zberného dvora 
v areáli prekládkovej stanice fy.  .A.S.A.   Slovensko  s. r. o. na Svätopeterskej 
ceste č. 1 nasledovné vyseparované zložky KO : papier, sklo, plasty, iné 
motorové, prevodové a mazacie oleje, obaly obsahujúce nebezpečné látky, 
oleje a tuky, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, batérie a akumulátory, 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti 
v obmedzených ročných množstvách. 

 
 

VII. 
Mesto 

 
Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva: 
 

a) prejednáva     priestupky   v    odpadovom     hospodárstve    (§  80  ods. 3  písm. a/ 
zákona       o odpadoch) 

b) poskytuje   držiteľovi   odpadu    informácie  o   umiestnení  a   činnosti   zariadení na 
nakladanie s odpadmi  na  území  mesta, o držiteľoch   autorizácie  udelenej  MŽP SR 
na nakladanie s  odpadovými  olejmi,   opotrebovanými   batériami   a akumulátormi, 
starými  vozidlami,     starými liečivami,   žiarivkami  a  inými odpadmi obsahujúcimi 
ortuť 

c) dáva   v   stavebnom    konaní    vyjadrenie    k zamýšľanému    spôsobu nakladania s 
odpadmi    zo stavebnej činnosti s výnimkou DSO 

d) jedenkrát   ročne   zabezpečí  vyhodnotenie  efektívnosti  separovaného  zberu vrátane 
príjmu   z   predaja   vyseparovaných    ZKO   a    o   spôsobe   ich  zhodnotenia  alebo 
zneškodnenia. 

 
VIII. 

Sankcie 
 

1. Nedodržanie ustanovení tohto VZN sa postihuje : 
 

a) v prípade fyzických osôb ako priestupok podľa ustanovení § 45, 46, 47 alebo 
48 zákona č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
a doplnkov. 

b) v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie do 
výšky 200.000,- Sk v súlade s § 13 odst. 8 zákona o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 

 



Mesto Hurbanovo VZN č. 49 strana č. 13 
   
 
2. Ak nejde o priestupok v súlade s odst. 1 za nedodržanie ustanovení VZN, povinnosti 

vyplývajúce zo zákona sa  riešia  podľa ustanovení § 78 a  § 80 zákona č. 223/2001 
Z.z. o odpadoch. 

3. Priestupku sa dopustí : 
 

a) Ten, kto zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom 
č. 223/2001 Z.z.  

b) Ten, kto uloží alebo ponechá odpad na inom mieste ako na mieste na to 
určenom, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z., a kto neuloží KO alebo jeho 
oddelené zložky a DSO na miesta určené týmto VZN a do zberných nádob 
mestského systému zberu. 

c) Vlastník, užívateľ, správca nehnuteľnosti, ak zistí že na jeho nehnuteľnosti bol 
umiestnený odpad v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z.z. a túto skutočnosť 
bezodkladne neoznámi okresnému úradu v Komárne a mestu Hurbanovo. 

d) Držiteľ KO a DSO, alebo ten, kto nakladá s KO alebo DSO na území mesta 
a neposkytne na požiadanie mesta pravdivé a úplné údaje súvisiace 
s nakladaním s KO a DSO. 

 
4. Za priestupky podľa ods. 3 môže mesto uložiť pokutu do 5.000,- Sk. 
 
 

IX. 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Podrobnosti určenia a miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO 

a DSO, ktoré vznikli na území mesta sú upravené vo VZN č. 27/1998 Zb. v znení 
vydaných dodatkov. 

2. Sadzba poplatku je určená za osobu a kalendárny rok, jej výšku schvaľuje MZ. 
V prípade, že nebude sadzba schválená do konca kalendárneho roka ostáva v platnosti 
sadzba roku predchádzajúceho. 

3. Mesto zabezpečuje kontrolu dodržiavania a povinnosti vyplývajúcich z tohto VZN 
prostredníctvom : 

 
a) poverených pracovníkov MsÚ a TS mesta 
b) kontrolóra mesta 
c) poslancov MZ 
d) Mestskej polície  
e) iných osôb poverených primátorom mesta 
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X. 
Záverečné ustanovenie 

 
 
1. Zrušuje sa VZN mesta č. 39/2002 o nakladaní s komunálnym odpadom na území 

mesta Hurbanovo a jeho dodatok č. 1/2003 zo dňa 9. 4. 2003. 
2. Na tomto VZN o odpadoch sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Hurbanovo dňa 

7.8.2003. 
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o odpadoch č. 49/2003 

nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa zverejnenia. 
 
 

 
Ladislav   Basternák 

primátor mesta 


