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Dôvodová správa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany o odpadoch

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany o odpadoch
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

B/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 18/2007
o odpadoch v znení novely č. 26/2008, v znení VZN č. 9/2011 a VZN
č. 4/2013 prijaté uznesením MsZ č. 232/2007, na ktorom sa uznieslo
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany dňa 14.12.2007 na svojom 10.
riadnom zasadnutí, v celom rozsahu zrušuje
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
Stanovisko komisie pre legislatívu a právo:

Stanovisko Komisie životného prostredia:
Spracovateľ: Ing. Alena Horešová, vedúca oddelenia stavených služieb a rozvoja mesta
Zuzana Jakubisová, referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta
Predkladateľ : Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany

Dôvodová správa k predkladanému návrhu Všeobecného záväzného nariadenia mesta
Piešťany o odpadoch:
Dôvodom k vypracovaniu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia boli zmeny
zákona:
1. Nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch s účinnosťou do 1. 1. 2016 a s tým
súvisiaca povinnosť v súlade s § 81 ods. 8 a § 135 ods. 15 zákona
2. Novely vykonávacích vyhlášok:
- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch
- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov
- Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti
3.
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov
pre obaly a neobalové výrobky – NATUR - PACK a. s. – povinnosť zo zákona č.
79/2015 z. z. o odpadoch
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vypracované v súlade s:
1. platnými právnymi normami uvedenými vyššie a s usmernením MŽP SR.
2. Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Piešťany na roky 2016 2022 a v súlade so schváleným Programom odpadového hospodárstva Mesta
Piešťany 2011 - 2015.

Dňom vyvesenia tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 11
dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu
nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade
v Piešťanoch, Námestie SNP č. 3 - kontakt: 033/7765422, Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta, Meno spracovateľa: Ing. Alena Horešová, Zuzana Jakubisová, mailová
adresa : horesova@piestany.sk , jakubisova@piestany.sk
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text
alebo odporučiť úpravu
textu, a to doplnenie, zmenu,
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z
pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o odpadoch
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Z. z. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 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) a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej
len zákon o poplatkoch) sa uznieslo na tomto znení všeobecne záväzného nariadenia.
I. Časť
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti
o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a iných
odpadov na území mesta Piešťany, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta
určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie komunálnych odpadov, drobných
stavebných odpadov a iných odpadov.
§1
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
1. Predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä:
a) rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje
b) výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje
množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia
c) vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v
odpadoch
2.
Zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín.
3. Využívať odpady ako zdroj energie.
4. Zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.
II. Časť
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Základné ustanovenia
§1
Základné pojmy
A. Podľa zákona o odpadoch a pre účely tohto VZN
1. Odpadom je hnuteľná vec, alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade so zákonom o odpadoch v znení neskorších predpisov alebo
osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Odpadom nie je:
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky
na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom, alebo
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.
3. Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich
ďalšie spoločné nakladanie.
4. Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne niektorý špecifický odpad, ak prejde niektorou
z činností zhodnocovania odpadu vrátane recyklácie a ak zároveň ide o odpad, pre ktorý
boli ustanovené osobitné kritéria v osobitnom predpise alebo vo vykonávacom predpise,
a ktorý spĺňa tieto kritériá.
5. 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.
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. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií, alebo
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
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. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v
súlade s týmto zákonom.
12. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť.
13. Nakladanie s odpadom je zber , preprava , zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
14. Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania
odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad
zhodnotený alebo zneškodnený.
15. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším
nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním.
16. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
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17. 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.
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. Komunálne odpady sú odpady z domácností, vznikajúce na území mesta pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, 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 považujú aj odpady
z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo
záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácnosti, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste Piešťany pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom Mesta Piešťany alebo v správe
mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom
Mesta Piešťany alebo v správe Mesta Piešťany a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických
osôb.
21. Objemný odpad je komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre
ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami, alebo ich množstvo presahuje
objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného
harmonogramu vývozu
22. 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.
23. Starým vozidlom je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.
24. Držiteľom starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.
25. Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) je programový dokument, ktorý
sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového
hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej
oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej
prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako
aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o
odpadoch.
26. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) je právnická osoba so sídlom v
Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami
vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. OZV, v súlade s
udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností
plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom OZV
nie je dosahovanie zisku.
B. Podľa stavebného zákona a pre účely tohto VZN
1. Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a
podkrovie.
2. Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov
so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
C. Pojmy zavedené týmto VZN
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1. Užívateľmi zberných nádob sú
- Pôvodcovia odpadu, ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania po
zaplatení miestneho poplatku mestu Piešťany
- Pracovníci organizácie poverenej zberom
D. Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na
zariadenia spoločného stravovania
1. Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby
spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v
školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v
prevádzkach verejného stravovania, v stánkoch s rýchlym občerstvením a v iných
zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích a iných
hromadných podujatiach.
§2
Program mesta
1. Mesto, na území ktorého ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných
stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorého počet obyvateľov prevyšuje 1000, je
povinná vypracúvať program mesta.
2. Mesto je pri zostavovaní a aktualizovaní programu mesta oprávnené bezplatne požadovať
od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného dopadu
alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu mesta. Osobitné
predpisy na ochranu údajov nie sú dotknuté.
3. Mesto je povinné schválený program mesta zverejniť do 30 dní od jeho schválenia na
svojom webovom sídle.
4. Mesto Piešťany, právnické, fyzické osoby a fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné
dodržiavať schválený program mesta.
5. Mesto Piešťany je povinné zabezpečiť aktuálnosť programu mesta na základe
monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia,
analýzy), sledovaním vývojov trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie
odpadov a plnením svojich zákonných povinností.
§3
Povinnosti právnických a fyzických osôb
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom o odpadoch, ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade
s týmto rozhodnutím. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním
zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné
prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín
a živočíchov
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu
2. Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce
sú povinné plniť osoby v nasledujúcom poradí, ak nie je v odseku 3 ustanovené inak:
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a) držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak je známy,
alebo
b) posledný známy držiteľ odpadu.
3.

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu
patriace do vyhradeného prúdu odpadu, na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov znášajúcich náklady na činnosti nakladania s odpadom
a na činnosti k nim smerujúce.
4. Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania podľa § 63 ods. 1
(pneumatiky) a § 72 (staré vozidlá) zákona o odpadoch.
5. Zakazuje sa
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom
v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom,
c) zneškodniť odpad ukladaním do povrchových nádrží, vypúšťaním
a vhadzovaním do vodného toku a zneškodňovanie odpadov spôsobmi podľa
položiek D4 a D6 prílohy č.2 zákona o odpadoch,
d) vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch alebo v rozpore
s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e) zneškodňovať skládkovaním
1) kvapalné odpady
2) odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce,
vysoko horľavé,
3) odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého
katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona o
odpadoch; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho
katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
4) odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný
materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším
vonkajším priemerom ako 1400 mm,
5) odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty
koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch,
6) vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,1
7) vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
8) biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane
biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných
odpadov po dotriedení.
f) riediť a zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch,
g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu,
na ktorých bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch
h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach
i) ukladať do zberných nádob určených mestom Piešťany 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,
1

Ustanovenie § 13 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu zákona o odpadoch nadobudne účinnosť 1. Júla 2016
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j) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky
rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných
odpadov po dotriedení,
k) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich
do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá
nespĺňa požiadavky podľa zákona o odpadoch.
l) prevádzkovateľovi kuchyne:
1) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu
2) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu napojené na verejnú kanalizáciu 2; uvedený zákaz sa neuplatní, ak
vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s
používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o
odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu.
3) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
m) premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť, používať nádoby na iný
účel, poškodzovať ich,
n) preplňovať a preťažovať zberné nádoby,
o) vyberať alebo odnášať jednotlivé zložky komunálnych odpadov zo zberných
nádob,
p) parkovať pred miestom vstupu do kontajnerového stojiska
6. Držiteľ odpadu je povinný
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zariadenia odpadu podľa
Katalógu odpadov
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom
c) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva
d) odovzdávať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona
o odpadoch
e) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s ním
f) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na
pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich
vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie
súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto
nie sú dotknuté,
g) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve podľa § 116 ods. 3 zákona o odpadoch,
h) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v
colnom režime aktívny zušľachťovací styk, alebo ich vývoz podľa zákona o
odpadoch,
i) na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej
osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu
programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.
7. Na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, sa ustanovenia odseku 6 písm. a) a e)
nevzťahujú.

2
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8. Zákazy v ods. 5 písm. m), n) a o) sa nevzťahujú na organizované akcie triedeného zberu
poriadané po dohode s organizáciou poverenou zberom na zhodnocovanie vytriedených
zložiek komunálneho odpadu fyzickými a právnickými osobami, napríklad odovzdávaním
do zberného strediska mesta, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob.
9. Právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ je povinný:
- vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva ak produkuje ročne viac
než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov
- odovzdať nebezpečné druhy odpadov zmluvným spoločnostiam oprávneným na
ich zber a zhodnotenie
- uchovať doklad o uložení vytriedených druhov odpadov (papier, plasty, sklo,
viacvrstvové tetrapakové obaly, kovy) odovzdaných do zberného strediska
mesta Piešťany pre kontrolu príslušného orgánu
- ihneď nahlásiť na Mesto Piešťany všetky zmeny súvisiace s činnosťou
prevádzky ( zmena obchodného názvu, identifikačných údajov, sídla
spoločnosti, miesta prevádzky, ukončenie
a rozšírenie činnosti, zmena
charakteru prevádzky)
- podávať prípadné žiadosti o zmeny súvisiace s frekvenciou vývozu odpadu,
alebo veľkosťou objemu zbernej nádoby pri existujúcich prevádzkach najneskôr
do konca januára príslušného roka. Žiadosti podané po 31. januári budú
vybavené v nasledujúcom kalendárnom roku pri tvorbe platobných výmerov.
10. Každý, kto vykonáva činnosť (predajné stánky, bufety, záhradné posedenia, pojazdné
stánky a podobné zariadenia) alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných alebo
otvorených priestranstvách na území mesta Piešťany je povinný zabezpečiť:
- priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na KO (malé odpadkové
koše)
- zabezpečiť na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie , resp. zhodnotenie odpadu
- zo zberných nádob, ktorý vzniká jemu a návštevníkom(zákazníkom) v súvislosti
s touto činnosťou čistotu a poriadok , ak nie je určené inak do 3m od tohto
zariadenia
§4
Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu
1.

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o
odpadoch (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba
alebo právnická osoby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
(Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie) alebo Mestu
Piešťany.

2.

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

3.

Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie
zodpovednej osoby zistí osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu podľa
odseku 9 písm. a) zákona o odpadoch, určí ju za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie
s nezákonne umiestneným odpadom.

4.

V súlade s § 15 ods. 14 zákona o odpadoch zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie
odpadu v súlade s týmto zákonom na vlastné náklady
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a) Mesto Piešťany, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,
b) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady
ako odpady uvedené v písmene a).
5.

Mesto Piešťany je oprávnené zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch
zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je
komunálnym odpadom alebo drobným stavebným odpadom, bezodkladne po jeho
zistení, pričom v tomto prípade sa postup podľa §15 odsekov 3 až 17 zákona o
odpadoch neuplatní; mesto je povinné o tom informovať príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva najneskôr do troch pracovných dní.
§5
Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV)

1. OZV pre obaly, prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s
odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov,
môže takú činnosť zabezpečovať v meste len na základe zmluvy s Mestom Piešťany
2. OZV pre obaly je oprávnená vykonávať v k.ú. Piešťany a k.ú. Kocurice overenie
funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu obce (ďalej len „overenie funkčnosti
triedeného zberu“) u toho, kto vykonáva v meste Piešťany zber podľa odseku 3 písm. b)
zákona o odpadoch, s cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený
zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov.
3. OZV pre obaly je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia
oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej; ak
zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba
určená, v rozsahu viac ako 50 %, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou
komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto OZV.
III.časť
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, systém
triedeného zberu
§6
Zodpovednosť za nakladanie s KO a DSO
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto. Komunálne
odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu
odpadov zaraďujú do skupiny 20. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je
možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
2. Zberné nádoby sú vo vlastníctve mesta Piešťany alebo organizácie poverenej zberom,
ktorá má s Mestom uzatvorenú zmluvu na zber a prepravu KO a DSO. Platiteľom
poplatku sú zverené do užívania zberné nádoby za podmienok určených týmto VZN.
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3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca
vyhradeného výrobku, príslušná OZV alebo tretia osoba.
4. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša mesto
a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
5. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným
nariadením mesta,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v
meste,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene vyzbierané 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. Vlastník, užívateľ, nájomca alebo správca nehnuteľnosti, stavby pri ktorej užívaní
alebo prevádzke vzniká odpad, je povinný ukladať odpady do zberných nádob na
odpad za podmienok ustanovených týmto VZN na miesta určené – t.j. na pozemky,
ktoré pôvodca užíva, s výnimkou verejných priestranstiev, na ktorých je možné
ukladať zberné nádoby na odpad len na základe určenia Mesta Piešťany. Zberné
nádoby si pôvodca zabezpečí zaevidovaním a zaplatením miestneho poplatku
za odpady Mestu Piešťany.
7. Vlastníci alebo užívatelia objektov slúžiacich tomu istému účelu na určitom
ohraničenom území (napr. záhradkárske osady a pod.) môžu mať odvoz
a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečené spoločne. Prevádzky, ktorým pri
činnosti vzniká minimálne množstvo odpadu majú možnosť spoločne užívať zbernú
nádobu, pričom sa vystaví platobný výmer na prevádzku, ktorá dá súhlas druhej
prevádzke na ukladanie odpadu.
8. 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, alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s mestom (oprávnená osoba); 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 obce môže len ten,
kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4
zákona o odpadoch s OZV, s ktorou mesto uzavrelo zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona
o odpadoch.
9. Mesto v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov
uvedených v odseku 8 tak, aby boli v súlade s platným programom mesta a s týmto
všeobecne záväzným nariadením.
10. Mesto je oprávnené požadovať pre plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f/ a g/
zákona o odpadoch od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od
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držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi
odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, potrebné informácie,
a to:
a) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s
nimi (písm. f) zákona),
b) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje (písm. g/ zákona).
11. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
§7
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobných
stavebných odpadov
1. Mesto zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na
jeho území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so
zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu zmesového komunálneho odpadu v meste
b) zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1) jedlých olejov a tukov z domácností a
2) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z
cintorínov,
c) zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov
pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové tetrapakové obaly najmenej v
rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber
komunálnych odpadov, v rámci zavedeného systému zberu odpadov
zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych
odpadov v meste,
d) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky
komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu (vrátane odpadov z obalov
a neobalových výrobkov),
e) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu
objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z
domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia
f) umožňuje OZV pre obaly a neobalové výrobky, na jej náklady, zber
vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou;
g) zverejňuje na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis
celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v
meste.
2. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho
odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa § 81 ods. 21 písm. d)
zákona o odpadoch sa nevzťahuje na mesto Piešťany z dôvodu preukázateľnej
ekonomickej neúnosnosti, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho
poplatku vo výške 50% so zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho
poplatku.
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§8
Triedenie komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov
1. KO je zaradený v katalógu odpadov, vydaným MŽP SR – vyhláška č.364/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, pod číslom 20 a zahŕňa nasledovné podskupiny
odpadov:
- 20 01 oddelene zbierané zložky KO
- 20 02 odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
- 20 03 iné komunálne odpady
2. Mesto Piešťany triedi nasledovné zložky odpadu:
- 20 01 01 papier a lepenka
- 20 01 02 sklo
- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť ( nebezpečný odpad )
- 20 01 25 jedlé oleje a tuky
- 20 01 26 oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky (nebezpečný odpad )
- 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
(nebezpečný odpad )
- 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, 16 01 03
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie (nebezpečný odpad )
- 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 20 01
21, 20 01 23 a 20 01 35
- 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
- 20 01 39 plasty
- 20 01 40 kovy
- 20 02 01 biologicky rozložitelný odpad
- 20 03 07 objemný odpad
- 20 03 08 drobný stavebný odpad
- 16 01 03 opotrebované pneumatiky
- 15 01 05 kompozitné obaly ( ďalej ,,viacvrstvové tetrapakové obaly “)
- 20 01 10 šatstvo
- 20 01 11 textílie
- 20 01 99 odpady inak nešpecifikované (obuv)
3. Ak sa pri vývoze odpadu zistí, že triedená zložka odpadu v zbernej nádobe je znečistená
iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie, nádoba bude
vyprázdnená až pri vývoze netriedeného KO. Pracovníci zabezpečujúci zber sú povinní o
tejto skutočnosti informovať Mesto Piešťany (počet zberných nádob a lokalita ich
umiestnenia).
4. Vývozy jednotlivých zložiek komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je na
príslušný kalendárny rok určený harmonograme vývozov.
5. Harmonogram vývozov je oprávnený dohodnúť primátor mesta s oprávnenou osobou.
6. Zberné nádoby, zber, prepravu a zneškodnenie obuvi, oblečenia, textilu a hračiek
zabezpečuje na území mesta Piešťany oprávnená osoba na základe zmluvy uzavretej
s mestom.
7. Zberné nádoby, zber, prepravu a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov zabezpečuje
oprávnená osoba na základe zmluvy s mestom. Zber je vykonávaný v priestoroch
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Zberného strediska mesta Piešťany donáškovým spôsobom. Na zber slúžia nádoby
o objeme 120l.
8. Použité pneumatiky, po tom ako sa stali odpadovými pneumatikami, je konečný
používateľ povinný odovzdať distribútorovi pneumatík (servisné miesto, predajca) okrem
odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
9. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky
distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej
pneumatiky alebo iného tovaru.
§9
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
a jeho zložiek okrem zložiek s nebezpečnými vlastnosťami
1. Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá
alebo s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu, si dojednajú podmienky
mimoriadneho vývozu KO (veľkosť a typ nádoby, harmonogram vývozu a pod.) osobitne
s organizáciou poverenou zberom. Za mimoriadny vývoz KO sa považuje :
-

odvoz KO, ktorý nie dovolené ukladať do zberných nádob
odvoz KO, ktorý je mimo nádoby
odvoz KO, ktorý nie je riadne pripravený na odvoz

Náklady spojené s mimoriadnym odvozom hradí ten, koho činnosťou odpad vznikol.
2. Počet, druh zberných nádob a interval vývozu odpadu určí mesto Piešťany
prostredníctvom príslušného interného útvaru Mestského úradu v Piešťanoch (ďalej len
MsÚ) podľa ustanovení tohto nariadenia.
3. Netriedený KO vyváža poverená organizácia podľa harmonogramu vývozu minimálne 1 x
za 14 dní podľa určenia MsÚ.
4. Na území mesta Piešťany sa určuje :
pre rodinné domy (na 1 súpisné číslo )
-

zberná nádoba netriedený odpad o objeme 120 l (1- 4 osoby) alebo 240 l (510 osôb) s intervalom vývozu 1 x za 14 dní
zberná nádoba na separovaný zber papiera, zberná nádoba na separovaný zber
plastov, zberná nádoba na biologicky rozložiteľný odpad (odpad z údržby
zelene), vrece o objeme 120l na viacvrstvové tetrapakové obaly
v období letných mesiacov sa interval vývozu netriedeného odpadu môže
upraviť na 1 x za týždeň.

pre bytové domy
- zberná nádoba pre netriedený odpad o objeme 1100 l s vývozom 1 x za týždeň
na každých (7 – 10 bytov), zberná nádoba na separovaný zber papiera, zberná
nádoba na separovaný zber plastov, zberná nádoba na separovaný zber skla
a zberná nádoba na separovaný zber viacvrstvových tetrapakových obalov
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-

dve zberné nádoby na netriedený odpad o objeme 240 l s vývozom 1 x za 14
dní (pre 4-6 bytov), jedna zberná nádoba o objeme 240 l s vývozom 1x za 14
dní (pre 2-3 byty), zberná nádoba na separovaný zber papiera, zberná nádoba
na separovaný zber plastov, vrece o objeme 120l na viacvrstvové tetrapakové
obaly

pre prevádzky ( právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov )
- minimálny objem zbernej nádoby na netriedený odpad a interval vývozu sa
určujú v závislosti od predpokladanej produkcie odpadu podľa typu prevádzky
nasledovne :
A. Kancelária, obchod a služby, zdravotnícke ambulancie, múzeá, galérie, budovy pre
náboženské aktivity
- 120 l s vývozom 1 x za 14 dní (1 -4 zamestnanci)
- 120 l s vývozom 1 x za týždeň (5 -10 zamestnancov)
- 240 l s vývozom 1 x za týždeň (11 a viac zamestnancov)
B. Pohostinstvo, reštaurácia, bar, kaviareň a iné zariadenia podobného účelu
-

240 l s vývozom 1 x za týždeň (1 -10 miest na sedenie)
240 l s vývozom 2 x za týždeň (11 -30 miest na sedenie)
240 l s vývozom 3 x za týždeň (31 -50 miest na sedenie)
1100 l s vývozom 1 x za týždeň (31 -50 miest na sedenie)
1100 l s vývozom 2 x za týždeň (51 -100 miest na sedenie)
1100 l s vývozom 3 x za týždeň (101 a viac miest na sedenie)

C. Hotely, motely, penzióny, ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty, sociálne
zariadenia
- 240 l s vývozom 2 x za týždeň (1 – 30 lôžok)
- 1100 l s vývozom 1 x za týždeň (31 -60 lôžok)
- 1100 l s vývozom 2 x za týždeň (61 a viac lôžok)
D. Budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, knižnice, čerpacie stanice a autoservisy
-

240 l s vývozom 3 x za týždeň
1100 l s vývozom 1 x za týždeň

E. Budovy pre správu, riadenie, banky, pošty, školstvo, vzdelanie, vedu a výskum, dopravu,
telekomunikácie, administratívu
-

1100 l s vývozom 2 x za týždeň

F. Priemyselné a poľnohospodárske budovy, družstvá, obchodné domy, športoviská,
výrobné podniky, nemocnice
-

1100 l s vývozom 2 x za týždeň
1100 l s vývozom 3 x za týždeň
7 m3 s vývozom 1 x za 14 dní
20 m3 s vývozom 1 x za 14 dní

G. Ostatné
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Prevádzkam, ktoré nie je možné zaradiť do vyššie uvedených typov prevádzok sa objem
a interval vývozu zberných nádob na netriedený odpad určujú individuálne prostredníctvom
príslušného interného útvaru Mestského úradu v Piešťanoch.
Počet zberných nádob na netriedený odpad a interval vývozu sa môžu zvýšiť v závislosti
od skutočnej produkcie danej prevádzky.
K zberným nádobám na netriedený odpad sa prideľujú aj zberné nádoby na separovaný zber
o objeme 240 l alebo 1100 l na papier, zberné nádoby o objeme 240l alebo 1100l na plasty,
zberné nádoby o objeme 240l alebo 1100l na sklo a vrece o objeme 120l na viacvrstvové
tetrapakové obaly podľa typu prevádzky a množstva vytriedeného odpadu. K určeniu zbernej
nádoby na netriedený odpad a intervalu vývozu sa vypočíta príslušným interným útvarom
MsÚ aj adekvátna výška miestneho poplatku za komunálne odpady.
Ak dochádza k znečisťovaniu okolia z dôvodu nedostatočného počtu zberných nádob na
netriedený odpad, môže Mesto Piešťany zvýšiť ich počet, alebo upraviť interval vývozu
odpadu. Zároveň vystaví dodatočný platobný výmer za komunálne odpady. V prípade, že
vlastník, správca, nájomca, alebo užívateľ objektu požiada o zníženie počtu zberných nádob,
alebo zníženie intervalu vývozu, je Mesto Piešťany oprávnené vykonať kontrolu a rozhodnúť
o žiadosti a úprave platobného výmeru za komunálne odpady.
5. Umiestnenie zberných nádob:
a) za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov,
ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania, k zbernej nádobe nemôže byť
sťažený prístup, v opodstatnených prípadoch (značná donášková vzdialenosť aj
odstupová vzdialenosť) o umiestnení sú jednotliví platitelia povinní sa
dohodnúť s Mestom Piešťany prostredníctvom príslušného interného útvaru
Mestského úradu v Piešťanoch. V prípade že nedôjde k dohode, určí miesto
poverený zamestnanec Mesta Piešťany, po dohode s oprávnenou organizáciou.
b) umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. pri bytových
domoch, prevádzkach podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve štátu alebo obce
a pod.) sú jednotliví platitelia povinní dohodnúť s Mestom Piešťany
prostredníctvom príslušného interného útvaru Mestského úradu v Piešťanoch.
Miesta pre sady nádob budú zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné donáškové
aj odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky.
V prípade že nedôjde k dohode, určí miesto poverený zamestnanec Mesta
Piešťany, po dohode s oprávnenou organizáciou.
c) stanovištia nádob na triedený zber zriadi mesto tak, aby boli dostupné pre
občanov a pre prevádzkovateľov produkujúcich komunálny odpad.
6. Povinnosti užívateľov zberných nádob:
a) každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je
povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením alebo stratou.
Za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje, ak sú nádoby v dni pravidelného
alebo inak vyhláseného zberu odpadu ponechané na voľne dostupnom mieste
a ak sa jedná o nádoby umiestnené v súlade s predchádzajúcim bodom 3 tohto
paragrafu,
b) užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na
stanovištiach zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.) je zakázané
meniť zoskupenie nádob alebo ich premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje
na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom odpadu, ktoré vopred
odsúhlasil poverený zamestnanec Mesta Piešťany,
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c) odcudzenie alebo poškodenie zverenej nádoby, sú užívatelia povinní
bezodkladne nahlásiť Mestu Piešťany prostredníctvom príslušného interného
útvaru Mestského úradu v Piešťanoch.
d) pri odvoze zmesového komunálneho odpadu dbať o to, aby zberná nádoba
slúžila iba pre zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu,
e) počas celého roku sprístupniť zbernú nádobu zmesového komunálneho odpadu
(vyhradené miesto očistiť od snehu a iných nečistôt),
f) objednať opravu, resp. výmenu poškodených zberných nádob zmesového
komunálneho odpadu na príslušnom internom útvare Mestského úradu v
Piešťanoch,
g) dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob zmesového
komunálneho odpadu. Ak takáto situácia nastane, je povinný prehodnotiť počet
zberných nádob.
h) udržiavať zberné nádoby v riadnom stave a čistote na svoje náklady a ukladať
odpad do zberných nádob tak, aby nedošlo k znečisteniu okolia zbernej nádoby,
resp. odstrániť toto znečistenie a po vysypaní odpadu uzavrieť zberné nádoby.
i) zabezpečiť, aby boli zberné nádoby vynesené v čase vývozu, ktorý prebieha
celý deň od 6.00 h. von z objektu až na miesto , kde je k nim možný prístup
a ich uloženie späť na miesto po vyprázdnení.
j) zodpovedá za KO uložený v zbernej nádobe až do jeho odvozu oprávnenou
osobou.
§10
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania zložiek komunálneho odpadu
s nebezpečnými vlastnosťami
1. Na zber nebezpečných odpadov sú určené:
a) zberné dni, pričom je ustanovené nasledovné:
- organizované sú spravidla 2 x ročne (jar a jeseň),
- Mesto Piešťany prostredníctvom príslušného interného útvaru
Mestského úradu v Piešťanoch zabezpečí informovanosť občanov
v dostatočnom časovom predstihu o zbere obvyklým spôsobom,
súčasne s určením zberu jednotlivých druhov odpadov.
b) priestory zberného strediska mesta Piešťany, pričom je ustanovené nasledovné:
-systém zberu je donáškovým spôsobom,
c) zberné nádoby pre batérie a veľmi malý elektroodpad, pričom je ustanovené
nasledovné:
- intenzita vývozu je stanovovaná tak, aby nedochádzalo k prepĺňaniu
nádob, min. 1 x ročne.
d) zberné nádoby na vyradené liečivá umiestnené v lekárňach na území mesta –
zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zabezpečuje štátny ústav pre
kontrolu liečiv na základe povolenia vydaného príslušným orgánom štátnej
správy.
§ 11
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania objemného odpadu a kovov
1. Povinnosti pri nakladaní s objemným odpadom a odpadmi z kovov.
2. Na zber sú určené:
a) Zberné dni, pričom je ustanovené nasledovné:
- organizované sú spravidla 2 x ročne (jar a jeseň),
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-

Mesto Piešťany prostredníctvom príslušného interného útvaru
Mestského úradu v Piešťanoch zabezpečí informovanosť občanov
v dostatočnom časovom predstihu o zbere obvyklým spôsobom.
b) priestory zberného strediska mesta Piešťany, pričom je ustanovené nasledovné:
-systém zberu je donáškovým spôsobom,
-bezplatne odovzdať veľkoobjemový odpad do zberného strediska mesta
Piešťany môžu:
- fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Piešťany po
preukázaní sa platným občianskym preukazom.
- fyzické osoby, ktoré sú oprávnené užívať nehnuteľnosť –
vlastníci nehnuteľností, po predložení dokladu o zaplatení
miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad (treba predložiť doklad o zaplatení)
- len v čase vymedzených prevádzkových hodín
§ 12
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania drobných stavebných odpadov
1. Bežnými udržiavacími prácami, pri ktorých sa tvorí drobný stavebný odpad sú
udržiavacie práce, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie v súlade s § 139b ods. 15
písm. a) – e) stavebného zákona3. Sú to najmä:
a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých
striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy
oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä
vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov,
okien, dverí a schodišťových zábradlí,
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického
vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení
jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na
okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného
zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní,
vstavaných skríň,
e) maliarske a natieračské práce
2. Držitelia drobných stavebných odpadov sú odpad povinní prednostne vytriediť na
jednotlivé využiteľné zložky a tieto účelne zhodnotiť.
3. Zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov môže vykonávať len
poverená organizácia – oprávnená osoba alebo fyzická osoba, pri ktorej činnosti
odpady vznikli.
4. Iné nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi sa zakazuje. Je zakázané ich
ukladanie do zberných nádob na komunálny odpad.
5. Zber drobných stavebných odpadov sa uskutočňuje formou množstvového zberu a na
zber drobných stavebných odpadov slúži Zberné stredisko mesta Piešťany, pričom je
ustanovené nasledovné:
a) odovzdať drobný stavebný odpad v priestoroch Zberného strediska môžu:
- fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Piešťany po preukázaní sa
platným občianskym preukazom

3

Zákon č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov
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-

fyzické osoby, ktoré sú oprávnené užívať nehnuteľnosť – vlastníci
nehnuteľností s trvalým pobytom mimo mesta Piešťany, po
predložení dokladu o zaplatení miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad (treba predložiť doklad o zaplatení)
- len v čase vymedzených prevádzkových hodín
b) poplatok za drobný stavebný odpad je určený Všeobecne záväzným nariadením
Mesta Piešťany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
7. Systém odoberania drobných stavebných odpadov je donáškovým spôsobom do
Zberného strediska mesta Piešťany.
§ 13
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania odpadov zo záhrad a z parkov (vrátane
odpadu z cintorínov)
1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad pôvodcovia zhodnocujú:
- zriadením kompostoviska
- odvozom
prostredníctvom
organizácie
poverenej
zberom
(objednaním zbernej nádoby hnedej farby o objeme 240l)
- odvozom do Zberného strediska mesta Piešťany na vlastné náklady
2. Na zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a z parkov je určený priestor
Zberného strediska mesta Piešťany, pričom je ustanovené nasledovné:
- biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov môžu bezplatne
odovzdať do priestoru kompostárne len fyzické osoby s trvalým
pobytom v meste Piešťany po preukázaní sa platným občianskym
preukazom
- fyzické osoby, ktoré sú oprávnené užívať nehnuteľnosť – vlastníci
nehnuteľností s trvalým pobytom mimo mesta Piešťany, po
predložení dokladu o zaplatení miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad
- len v čase vymedzených prevádzkových hodín
3. Systém zberu je donáškovým spôsobom do priestorov Zberného strediska mesta Piešťany.
4. Intenzita vývozov pre odpady z cintorínov je podľa potreby, pre odpady zo záhrad
a parkov je intenzita stanovená v harmonograme vývozov.
5. Biologicky rozložiteľný odpad, ktorý vzniká pri činnosti právnických a fyzických osôb –
podnikateľov pri údržbe a úprave zelene ukladajú pôvodcovia , záhradníci v zariadení na
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.
§ 14
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania kalov zo žúmp
1. Žumpy sú individuálne systémy, ktoré možno použiť na odvádzanie komunálnych
odpadových vôd tam, kde nie je zavedená verejná kanalizácia. Žumpa je dočasnou
stavbou do vybudovania a uvedenia do prevádzky verejnej kanalizácie.4
4

§ 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov
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2. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä
miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení
s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v meste, na ktorého území sa nehnuteľnosť
nachádza, je zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu
štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.5
3. Vlastníci žúmp, resp. ich užívatelia alebo správcovia sú povinní zabezpečiť na vlastné
náklady zneškodňovanie kalov.
4. Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zabezpečuje oprávnená osoba na základe
povolenia príslušného orgánu odpadového hospodárstva likvidáciou na čističku
odpadových vôd.
5. Majitelia žúmp, resp. užívatelia alebo správcovia žúmp sú povinní zabezpečiť vývoz
kalu výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby.
6. Majitelia žúmp, resp. užívatelia alebo správcovia žúmp sú povinní po dobu 3 rokov
viesť evidenciu a uchovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo žúmp oprávnenou
osobou a o jeho bezpečnej likvidácií na určenom mieste.
§15
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania iných komunálnych odpadov
1. Tento paragraf upravuje povinnosti nakladania s odpadom z trhovísk, odpadom
z čistenia ulíc a odpadom z čistenia kanalizácie.
2. Nakladanie s vyššie uvedeným odpadom zabezpečuje oprávnená osoba, pričom práce
v jednotlivých činnostiach realizuje v zmysle schváleného operačného plánu.
§16
Zberné stredisko
1. Zberné stredisko slúži na ukladanie odpadu pre fyzické osoby s pobytom evidovaným
v meste Piešťany alebo vlastniace v k.ú. Piešťany alebo k.ú. Kocurice nehnuteľnosť.
- objemný odpad (starý nábytok, koberce ...)
- drobný stavebný odpad (za poplatok v zmysle VZN o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)
- drevo
- vyradené elektronické a elektrické zariadenia (chladničky, práčky,
televízory, mobilné telefóny, mikrovlnné rúry, kávovary, počítače,
tlačiarne a pod.)
- kovový šrot
- vyseparovaný odpad (papier, plasty, sklo)
- železný šrot
- nebezpečný odpad (odpadový olej, farby, lepidlá, tlačiarenské farby,
batérie, akumulátory, žiarivky)
- odpad zo zelene (z pohrabania lístia, kosenia trávy, z orezávky stromov)
- viacvrstvové tetrapakové obaly
- jedlé oleje a tuky
- šatstvo, textílie a obuv
2. Prevádzkovanie Zberného strediska zabezpečuje Mesto Piešťany prostredníctvom
príslušného interného útvaru Mestského úradu v Piešťanoch.
3. Prevádzkovateľ Zberného strediska zabezpečí:
5

§ 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
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a) zverejnenie prevádzkových hodín a druhov zberaných a vykupovaných odpadov,
b) odber oddelených zložiek komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu pre
občanov zdarma, okrem odpadov, za ktoré je stanovený poplatok v súlade s týmto
VZN a VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
c) odber oddelených zložiek komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu (papier,
plasty, sklo, viacvrstvové tetrapakové obaly, kovy pre fyzické a právnické osoby –
podnikateľov,
d) prevádzkovanie Zberného strediska v zmysle schváleného prevádzkového
poriadku.
4. V zbernom stredisku sa zakazuje ukladanie:
-

komunálneho odpadu z domácností
komunálneho odpadu z činnosti prevádzok (okrem vyseparovaných
komodít papiera, skla, plastov, viacvrstvových tetrapakových obalov,
kovov ) a stavebného odpadu zo stavebných firiem
odpadu z okolitých obcí (od obyvateľov a prevádzok)

5. Podmienky ukladania odpadu v Zbernom stredisku
- občania vkladajú odpad do označených veľkoobjemových kontajnerov,
alebo vyhradených priestorov
- odpad sa eviduje podľa druhu, množstva a osoby, ktorá ho priviezla
- osoby, ktoré privezú odpad sa pohybujú v areáli len v sprievode
zodpovedných pracovníkov
6. Prevádzkové hodiny Zberného strediska:
Marec – Október:

Pondelok
Utorok – Piatok
Sobota

06:30 – 10:30 11:30 – 15:00
06:30 – 10:30 11:30 – 18:30
08:00 – 13:00

November – Február Pondelok
Utorok – Piatok
Sobota

06:30 – 10:30 11:30 – 15:00
06:30 – 10:30 11:30 – 17:00
08:00 – 13:00

§ 17
Povinnosti držiteľa starého vozidla
1. Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla
osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
2. Držiteľ vozidla je povinný:
a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje
alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad mesta či osobitne
chránenej časti prírody a krajiny
b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné
prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti
prírody a krajiny.
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3. Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v odseku 2 písm. a) a vozidlo poškodzuje
životné prostredie, uplatní sa postup podľa odseku 4 a ustanovení zákona o odpadoch.6
3. Vozidlo podľa odseku 3 je povinný odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko
a) správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva,
b) mesto so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak
ide o iné miesto než podľa písmena a)
c) vlastník nehnuteľnosti uvedenej v písmene b), ak nedal súhlas na odstránenie
vozidla mestom.
§ 18
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta, sa
platí mestu miestny poplatok, ktorého zásady a podmienky sú podrobnejšie upravené
vo VZN Mesta Piešťany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
2. Za množstvový zber drobného stavebného odpadu, ktorý vznikol na území mesta je
určený poplatok, ktorého zásady a podmienky sú podrobnejšie upravené vo VZN
Mesta Piešťany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
IV. časť
Priestupky a kontrolná činnosť
§ 19
Mesto
Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 115 ods.3 písm. a)
zákona o odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a)
zákona o odpadoch,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území mesta,
§ 20
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom [§ 13 písm. a)],
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre
ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)],
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto
VZN [§ 13 písm. b)],
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b), (zmiešava elektroodpad z domácností s inými
zložkami komunálneho odpadu)
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,

6

Ustanovenie § 67 zákona o odpadoch
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g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77
ods. 4,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17,
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a/ až k/ možno uložiť pokutu do 1 500 euro.
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a/ až k/ prejednáva mesto a výnosy z pokút
uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zákon č.372/1990 Zb. v platnom znení), ak zákon neustanovuje inak.
§ 21
Pokuty právnickým osobám
1. Primátor Mesta Piešťany môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Priestupkom proti poriadku v správe v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, je porušenie povinností ustanovených týmto všeobecne
záväzným nariadením, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh mesta Piešťany.
§ 22
Kontrolná činnosť a sankcie
(1) Kontrolnú činnosť na dodržiavaní tohto VZN bude vykonávať:
a) mestská polícia, ktorá je oprávnená ukladať a vyberať v blokovom konaní za
priestupok7, ktorým je podľa § 45 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov porušenie tohto VZN mesta Piešťany,
b) osoby poverené primátorom mesta
c) príslušné orgány štátnej správy v zmysle svojich pôsobností.
§ 23
Informácie
Mesto Piešťany zabezpečí:
a) podrobnú informovanosť o rozsahu triedenia KO ako aj harmonogram vývozu KO
do každej domácnosti v meste Piešťany
b) 1 x ročne predložiť MsZ vyhodnotenie nákladov na zber odpadu ako aj
efektívnosti triedenia jednotlivých zložiek KO, vrátane informácií o množstve
vytriedených zložiek KO a spôsobe ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia
V. časť
Záverečné ustanovenia

7

§ 3 ods. 1 písm. f) zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
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1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany o odpadoch sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 18/2007 o odpadoch v znení novely
č. 26/2008, v znení VZN č. 9/2011 a VZN č. 4/2013 prijaté uznesením MsZ č.
232/2007, na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany dňa
14.12.2007.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie mesta Piešťany o odpadoch bolo schválené
Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa .......................... Uznesením č.
.........................
3. Toto všeobecné záväzné nariadenie mesta Piešťany o odpadoch nadobúda účinnosť
dňa ..................

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta
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