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Mesto Sliač v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 v spojitosti s § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona NR 

SR č. 79//2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon o odpadoch) vydáva toto  

 

Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sliač 

č. 06/2020 

 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  

 

Článok 1 

Predmet a účel nariadenia  

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) sa vydáva za účelom stanoviť funkčný systém 

nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len KO a drobný 

stavebný odpad) vyprodukovanými na území mesta Sliač v súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva.  

2. Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov Mesta, všetkých pôvodcov a držiteľov odpadu 

v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.  

3. Toto VZN upravuje podrobnosti o:  

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným   odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne, 

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, a to najmä zberu: 

 elektroodpadov z domácností, 

 odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

 použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií 

a akumulátorov,    

 veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami  

a zdravotníckych pomôcok, 

 jedlých olejov a tukov, 

 spôsobe zberu textilu a šatstva,  

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok, 

g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 

h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 

i) prevádzkovaní zberného dvora, 

j) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,  

k) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 ods. 21 

zákona o odpadoch pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. 
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4. Na území mesta sa pri nakladaní s odpadmi uplatňuje nasledujúca hierarchia so záväznosťou 

poradia priorít: 

 predchádzanie vzniku odpadu, 

 príprava na opätovné použitie, 

 recyklácia, 

 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

 zneškodňovanie. 

 

 

Článok 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 
Biologický odpad (ďalej len BIO odpad) je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský 

odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení 

a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad 

z potravinárskych závodov. 

Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len BRO) je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym 

spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad 

zo záhrad a parkov. 

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré 

je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady. 

Drobný stavebný odpad (ďalej len 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. 

Držiteľ odpadu  je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 

Komunálny odpad (ďalej len KO) je: 

 zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, 

kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení 

a elektronických zariadení, nepoužitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane 

matracov a nábytku, 

 zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím 

charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.  

Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri 

ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený 

podľa osobitného predpisu (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov) vo výške, ktorá je priamo 

úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas. 

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia  a zneškodňovanie odpadu 

vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa 

aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa. 

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe Nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 1357/2014.  

Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade 

s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

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. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou 
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autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie vyhradených 

povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.  

Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva 

úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia 

týchto odpadov. 

Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje 

zariadenie spoločného stravovania. 

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych 

odpadov. 

Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, 

neobalové výrobky. 

Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – 

podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu. 

Výrobcom vyhradeného výrobku je výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, 

výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík, výrobca neobalového výrobku.   

Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného 

uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 

Zberná nádoba je nádoba určená týmto všeobecne záväzným nariadením na zber zmesového 

komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu. 

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené 

obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú 

zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje 

súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické 

osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady ktorých zber na zbernom dvore 

umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu 

ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení . 

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom 

nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie 

pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie . 

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný 

druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky 

komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek 

komunálneho odpadu. 

Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným 

výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. 

Domáce kompostovanie je kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v kompostéri resp. v 

kompostovacom zásobníku alebo v domácom kompostovisku priamo u pôvodcu a súčasné používanie 

takto vytvoreného kompostu samotným pôvodcom. Tento spôsob predstavuje predchádzanie vzniku 

odpadu. 

Zberová spoločnosť je spoločnosť vykonávajúca na území mesta zber, mobilný zber a prepravu 

komunálnych odpadov, triedených zložiek, biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, okrem 

kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, jedlých olejov a tukov, 

elektroodpadov z domácností, použitých batérií a akumulátorov. 
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DRUHÁ  ČASŤ 

SPOLOČNÉ  USTANOVENIA 

 

Článok 3 

Spoločné ustanovenia 

 
1. Vykonávať na území mesta zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, 

s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa 

kuchyne, môže mesto samo alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti 

s mestom; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber, zber prostredníctvom 

zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene 

vyzbieraného odpadu z iných zdrojov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov, vykonávať ich zber na území mesta môže len ten, kto má okrem zmluvy s mestom 

uzatvorenú aj zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 

a s odpadmi z neobalových výrobkov. 

2. Za nakladanie s KO zodpovedá: 

a) mesto, ak ide o 

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, 

 zmesový odpad z iných zdrojov, 

 drobný stavebný odpad,   

c) ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o: 

 oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 

 elektroodpad a použité batérie a akumulátory, 

 oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov 

z iných zdrojov.  

3. Každý je povinný nakladať s komunálnym 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, rastlín a živočíchov, 

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a  

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 

4. Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania so starými vozidlami a odpadovými pneumatikami 

v zmysle zákona o odpadoch. Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným 

odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu. 

5. Zakazuje sa: 

a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade 

so zákonom a týmto VZN, 

b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť komunálny odpad inak ako v súlade so zákonom 

o odpadoch, 

c) vykonávať činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas, a to bez súhlasu orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním, 

d) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol 

vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch, 

e) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach 

v domácnostiach, 

f) zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, 

g) zneškodňovať komunálny odpad skládkovaním, ktorý neprešiel úpravou,  
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h) ukladať do zberných nádob určených mestom na zber zmesového komunálneho odpadu iný 

odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber 

komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená, 

i) zmiešavať oddelené zložky komunálneho odpadu v rozpore so systémom triedeného zberu 

podľa tohto VZN, 

j) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov 

a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez 

zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto 

činnosť uzavretú zmluvu s mestom. 

 

Článok 4 

Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov na území mesta 

 

1.  Pôvodca komunálnych odpadov je povinný: 

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN, 

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, 

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste, 

d) ukladať zmesový KO, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné 

odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do určených zberných nádob 

zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste v súlade s týmto VZN. 

2. Pôvodca ako organizátor kultúrnych, športových a iných verejných podujatí a činností pre verejnosť 

je povinný: 

a) zabezpečiť dostatok zberných nádob, resp. vriec na zmesový KO, 

b) zabezpečiť triedený zber zložiek odpadu. 

3. Pôvodca komunálnych odpadov má právo:  

a) na pravidelný odvoz zmesového KO za účelom jeho zhodnotenia  alebo  zneškodnenia za 

poplatok, ktorý je určený vo VZN o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Sliač, 

b) na pravidelný bezplatný odvoz zložiek komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu, ak 

tieto nie sú znehodnotené a nachádzajú sa v zbernej nádobe na to určenej,  

c) na bezplatný odber resp. odvoz objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek 

komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia 

alebo zneškodnenia, a to najmenej dvakrát do roka, v presne určenom termíne (deň, hodina), 

na presne určených miestach podľa vopred oznámeného harmonogramu zo strany mesta. 

4. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ (ďalej podnikateľský subjekt), ktorý je pôvodcom 

alebo držiteľom odpadu, ktorý vzniká na území mesta pri bezprostrednom výkone činnosti  tvoriacich 

predmet podnikania podnikateľského subjektu, je povinný zabezpečiť si zhodnotenie alebo 

zneškodnenie takéhoto odpadu na vlastné náklady v súlade s týmto VZN a zákonom o odpadoch. 

Toto sa netýka zmesového KO, za ktorý si podnikateľský subjekt platí v zmysle VZN mesta 

o poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území mesta.  

5. Podnikateľský subjekt je povinný si na svoje náklady zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob 

na zmesový KO a triedené zložky odpadu, vznikajúce pri bezprostrednom výkone jeho činnosti. 

V prípade triedeného zberu KO, ktorý nevzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich 

predmet podnikania podnikateľského subjektu, tento je povinný zapojiť sa do existujúceho systému 

na území mesta Sliač.   

6. Oprávnená osoba na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi je 

povinná: 
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a) zabezpečiť pravidelný odvoz zmesového KO za účelom jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia 

všetkým pôvodcom odpadu na území mesta, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v zmysle 

zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku voči mestu, 

b) vyprázdňovať zberné nádoby v takom rozsahu, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, 

ekologickým, požiarnym a iným ohrozeniam, prípadne ku škode na majetku, 

c) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť do stojiska zberných nádob, 

d) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odpady odstrániť, 

e) vykonať umývanie (dezinfekciu) zberných nádob na zmesový KO a na BRO-zelený 2x ročne 

(prvýkrát do 30. apríla a druhýkrát do 30. septembra bežného roka),  

f) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii súvisiacej s jej vysypaním zabezpečiť jej 

opravu alebo výmenu do 3 pracovných dní, 

g) mesačne predkladať mestu výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas tohto 

obdobia, o ich druhovej skladbe, spôsobe jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia, 

h) 1x za mesiac vyčistiť každé stojisko zberných nádob v KBV na území mesta od objemného 

odpadu.  

 

 

TRETIA  ČASŤ 

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM NA ÚZEMÍ MESTA 

 

Článok 5 

Komunálny odpad a jeho zložky 

 
1. KO z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek KO z domácností sa podľa platného Katalógu 

odpadov zaraďuje do skupiny 20. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak 

je taký odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, sa podľa Katalógu 

odpadov zaraďuje do skupiny 20. 

2. VZN upravuje podrobnosti nakladania s odpadmi, ktoré sa zaraďujú pod KO uvedené v Prílohe č. 1.  

 

Článok 6 

Zberné nádoby – typy a ich označenie 

 
1. Pre zber komunálneho odpadu na území mesta sa používajú nasledovné typy zberných nádob a ich 

slovné a farebné označenie: 

a) pre zmesový komunálny odpad: 

 nádoby typizované pre zber komunálneho odpadu s rôznym objemom  

 nádoby typizované pre zber komunálneho - polopodzemné kontajnery ďalej PPK 

b) pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov: 

 nádoby typizované pre zber komunálneho odpadu s  rôznym objemom  

 nádoby typizované pre zber komunálneho - polopodzemné kontajnery ďalej PPK 

 špeciálne zberné nádoby (elektroodpady a batérie a akumulátory, šatstvo a textil) 

 plastové vrecia žlté 

2. Zberné nádoby určené na zber zložiek komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu musia byť 

riadne a jednoznačne označené v súlade s platnou legislatívou (farebne aj slovným popisom), tak aby 

bolo zrejmé, pre aké zložky komunálnych odpadov sú určené. 

3. Oprávnená osoba a mesto môže zbierať objemný odpad, drobný stavebný odpad, biologicky 

rozložiteľný odpad zo záhrad aj prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.  
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Článok 7 

Umiestnenie zberných nádob na komunálny odpad 

 
1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť 

vyhradené miesto pre zberné nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby: 

a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú  

manipuláciu s nádobami, 

b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia, 

c) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade, 

d) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku. 

 

Článok 8 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

 
1. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinný zapojiť sa do systému zberu zmesového 

komunálneho odpadu a používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob schválených 

mestom a zodpovedajúci systému zberu. 

2. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu priamo 

kúpou zbernej nádoby a nie sú zahrnuté do poplatku za komunálne odpady .  

3. Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa 

harmonogramu zvozu oprávnená osoba – zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na 

vykonávanie tejto činnosti s mestom. Harmonogram zvozu je realizovaný na základe požiadaviek 

mesta, ktoré vychádzajú z podkladov súvisiacich s oznamovacou povinnosťou poplatníkov za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

4. Zmesový KO sa zneškodňuje skládkovaním na skládke odpadov, ktorá spĺňa všetky náležitosti 

v zmysle aktuálne platnej legislatívy. 

5. Na území mesta sa poplatok za KO a drobný stavebný odpad  platí v zmysle platného VZN 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad, a to paušálne alebo 

spôsobom množstvového zberu.  

 

Článok 9 

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu 

 
1. Množstvový zber na území mesta Sliač je zavedený  pre všetky právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikateľov. Pri množstvovom zbere počet nádob, ich objem a frekvencia vývozu musí byť zvolená 

tak, aby bola primeraná množstvu vyprodukovaného odpadu (interval vývozu nádob sa určuje podľa 

podaných ohlásení k poplatku pri zavedení množstvového zberu komunálneho odpadu). Veľkosť 

nádoby odsúhlasuje poverený zamestnanec mesta. Mesto je oprávnené kedykoľvek náhodne vykonať 

kontrolu množstva vyprodukovaného odpadu.   

2. Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú tri veľkosti zberných nádob, 

z ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si vybrať nasledovne:  

a) 110 l zberná nádoba, 

b) 240 l zberná nádoba, 

c) 1100 l zberná nádoba.  

3. Netypizované nádoby nebudú vyprázdnené. 

4.  Ďalšie podrobnejšie podmienky množstvového zberu upravuje VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
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Článok 10 

Nakladanie s triedenými zložkami z komunálneho odpadu – triedený zber 

 
1. V meste sa vykonáva triedený zber nasledujúcich zložiek komunálneho odpadu: 

a) papiera, plastov, kovov, skla, kompozitných obalov na báze lepenky (odpady z neobalových 

výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov), 

b) elektroodpadov z domácností, 

c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 

d) jedlých olejov a tukov z domácností, 

e) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

f) nebezpečného odpadu (oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností 

s obsahom nebezpečných látok), 

g) objemného odpadu, 

h) drobného stavebného odpadu, 

i) šatstvo a textil. 

2. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby a zložky komunálneho odpadu sa 

odovzdávajú na nasledovné miesta: 

a) do zberných nádob určených na príslušnú zložku komunálneho odpadu (riadne označené 

a farebne odlíšené) nachádzajúce sa v stojiskách, resp. dočasných (zvozových) stojiskách 

zberných nádob na území mesta, 

b) prostredníctvom mobilného zberu, ktorý sa vykonáva na území mesta podľa vopred 

oznámeného  harmonogramu, tento mobilný zber vykonáva oprávnená osoba alebo mesto, 

alebo tretia osoba, ktorá má na tento zber súhlas mesta (uzatvorenú zmluvu s mestom),  

c) na zberný dvor. 

3. Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

uskutočňuje zberová spoločnosť podľa harmonogramu zvozu. Harmonogram zvozu je  zverejňovaný 

spôsobom v meste obvyklým (informačné tabule, mestský rozhlas, webové sídlo www.sliac.sk). 

 

Článok 11  

Školský zber 

 
1. Škola alebo školské zariadenie (ďalej škola), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov 

z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr do konca mesiaca 

nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu 

a informácie o nasledujúcom držiteľovi mestu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre 

obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom, v ktorej tento zber vykonáva. 

2. Základná škola Sliač vykonáva zber papiera prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá má uzatvorenú 

zmluvu s mestom v súlade so zákonom o odpadoch. Škola zabezpečí všetky organizačné 

a administratívne činnosti súvisiace s organizáciou školského zberu (termín, počet kontajnerov, 

miesto pristavenia, termín odvozu a pod.). Termín realizácie zberu písomne alebo telefonicky oznámi 

pred jeho konaním na mestský úrad, úsek výstavby a životného prostredia.  

 

Článok 12 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – elektroodpady z 

domácností 

 
1. Elektroodpady z domácností sú súčasťou KO, a ich zber je možné vykonávať len oddelene od 

ostatných druhov odpadov. 

http://www.sliac.sk/
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2. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie 

elektroodpadov znáša výrobca, resp. OZV. 

3. Zber elektroodpadov sa na území mesta zabezpečuje aj mobilným zberom. Mobilný zber 

elektroodpadov sa organizuje obvykle dvakrát do roka, na jar a na jeseň, ktorý mesto vopred 

vyhlási na webovom sídle mesta, na verejných tabuliach, v mestskom rozhlase. Prostredníctvom 

mobilného zberu môžu na území mesta občania  v stanovený deň bezplatne odovzdať elektroodpad 

do pristavenej zbernej nádoby/zberného auta. 

4. Občania mesta môžu elektroodpady z domácností celoročne bezplatne odovzdávať na zbernom 

dvore.  

5. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu 

priamo v predajni elektrospotrebičov. 

6. Mesto umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov 

na ich náklady: 

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, 

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych 

odpadov. 

7. Každá organizácia, ktorá chce vykonávať na území mesta oddelený zber elektroodpadu 

z domácností, musí uzatvoriť zmluvu s mestom, v ktorej sa špecifikuje podmienky zberu. To sa 

nevťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta 

elektroodpadu. 

8. Občania sú povinní odovzdať malý elektroodpad do stacionárnych červeno – bielych kontajnerov 

(špeciálne zberné nádoby) na zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené na území mesta. O miestach 

umiestnenia nádob sú občania  informovaní spôsobom v mieste obvyklým.  

9. Predmetné špeciálne zberné nádoby sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta oprávnenej osoby, 

ktorý zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie.  Interval vývozov zberných nádob sa uskutočňuje 

podľa potreby. 

10. Je zakázané: 

a) ukladať elektroodpady do zberných nádob na zmesový KO alebo vedľa nich, 

b) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami KO, 

c) rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na 

prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu, 

d) odovzdávať iným subjektom (napr. pouličným výkupcom), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu 

s mestom. 

 

 

Článok 13 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých batérií 

a akumulátorov 

 
1. Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov nie je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií a 

akumulátorov znáša výrobca, resp. OZV. 

2. Použité batérie a akumulátory je možné bezplatne odovzdať počas mobilného zberu, ak je 

organizovaný v spolupráci s mestom, pričom mesto včas a vopred oznámi podmienky mobilného 

zberu prostredníctvom mestskej webovej stránky, na verejných tabuliach, v mestskom rozhlase.  

3. Občania môžu použité batérie a akumulátory odovzdať na predajných miestach u distribútora batérií 

a akumulátorov, alebo na iných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch. 
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4. Občania sú povinní odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory z domácností do stacionárnych 

červeno – bielych kontajnerov (špeciálne zberné nádoby) na zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené 

na území mesta. O miestach umiestnenia nádob sú pôvodcovia a držitelia odpadu (fyzické osoby) 

informovaní spôsobom v mieste obvyklým.  

5. Použité batérie a akumulátory je zakázané: 

 ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností, 

 ukladať k zberným nádobám a k stojiskám zberných nádob, 

 odovzdávať iným subjektom (napr. pouličným výkupcom), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu 

na vykonávanie tejto činnosti s mestom, 

 rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti. 

 

 

Článok 14 

Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov 

(triedený zber - papier, plasty, sklo,  kovy, kompozitné obaly na báze lepenky) 

 

1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, na ktoré sa uplatňuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša od 1. júla 2016 OZV, s ktorou mesto uzatvorilo zmluvu. 

2. Zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov vykonáva naďalej zberová spoločnosť, s ktorou 

má mesto uzatvorenú zmluvu. 

3. OZV znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane 

nákladov na zberné nádoby. 

4. Termíny zberu vytriedených zložiek odpadu sú uvedené v Harmonograme vývozov triedených 

zložiek odpadu na každý kalendárny rok (polrok) aktuálne. Tento je zverejňovaný na webovej 

stránke mesta www.sliac.sk alebo k dispozícii v tlačenej forme na MsÚ Sliač (kancelária prvého 

kontaktu). 

5. Zberné nádoby zodpovedajúce systému triedeného zberu odpadov sú označené štítkom s rozmermi 

najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na 

viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom , aký odpad je možné do nádoby uložiť. 

6. Odpad do nádob treba ukladať rozložený, stlačený, uložený v čo najmenšom objeme, aby boli 

nádoby využívané čo najefektívnejšie a neboli zbytočne preplňované. 

7. Je zakázané ukladať odpad vedľa nádob. 

8. Systém triedeného zberu odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, na ktoré sa uplatňuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov sa na území mesta vykonáva nasledovne:  

 

a) Zber papiera: 

 Do zberných nádob na papier patrí: noviny, časopisy, lepenka, kancelársky papier, zošity, knihy, 

krabice z tvrdého papiera, kartóny, letáky, obálky, katalógy, plagáty, papierové vrecká, baliaci 

a krepový papier a pod. 

 Do zberných nádob na papier nepatrí: plastové obaly, kompozitné obaly na báze lepenky, 

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

papier, papier znečistený škodlivinami a pod. 

 Do zberných nádob na papier je zakázané ukladať iné druhy odpadov. 

 Zber papiera sa vykonáva aj mobilným zberom.  

 

b) Zber skla: 

 Odpadové sklo je zbierané bez rozlíšenia na biele sklo a farebné sklo.  

 Do zberných nádob na sklo patrí: sklenené fľaše, obaly a predmety zo skla, poháre, črepy, 

okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 

http://www.sliac.sk/
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 Do zberných nádob na sklo nepatrí: silne znečistené sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, 

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

 Do zberných nádob na sklo je zakázané ukladať iné druhy odpadov. 

 

c) Zber kovov, plastov a zber kompozitných obalov na báze lepenky: 

 Odpadové plasty sú zbierané spolu s kompozitnými obalmi na báze lepenky a kovmi. 

 Do zberných nádob na plasty a na kompozitné obaly na báze lepenky a kovy patrí:  

- Plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá 

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

fľaše, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádoby a hračky, penový 

polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádoby, vodoinštalačné 

a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.;  

- Viacvrstvové obaly z mlieka, smotany, iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a 

džúsov, vína a pod. 

- viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva a pod. 

- kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky 

a pod. 

 Do zberných nádob na plasty a na kompozitné obaly na báze lepenky a kovy nepatrí: znečistené 

obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), 

podlahové krytiny, guma, molitan a pod., kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami 

a rôznymi chemikáliami a pod. 

 

Článok 15 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárnych liekov 

a humanitárnych liekov  nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych 

pomôcok 

 

1. Zber nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok je upravená 

v zákone č. 362/20111 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

2. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú občania povinní odovzdať do verejných lekární, 

ktoré sú povinné ich zhromažďovať. Verejná lekáreň ich odovzdá Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv. 

3. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu, do zberných nádob určených na 

triedený zber iných zložiek komunálnych odpadov (napr. papier, plasty, sklo a pod.) a ani do vôd 

odvádzaných v rámci mestskej kanalizácie. 

4. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné 

priestranstvá. 

 

Článok 16 

Nakladanie s biologickými rozložiteľnými KO 

 

1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na: 

a) biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, tzv. „zelený 

odpad“ (ďalej len BRO), 

b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba 

podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,  

c) jedlé oleje a tuky z domácností.  

2. Na nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom sa neuplatňuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov. 
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3. Pôvodca biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prednostne predchádza vzniku odpadu 

individuálnym kompostovaním v kompostovacom zariadení na svojom pozemku.  

 

Článok 17 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a parkov vrátane odpadu 

z cintorínov 

 

1. Každý pôvodca odpadu je povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad oddelene od 

iných zložiek komunálneho odpadu. 

2. Je zakázané ukladať BRO do zberných nádob na KO, na iné miesta než na to určené alebo ho 

spaľovať. 

3. Na „tzv. zelený odpad“  by občania mali prednostne využívať domáce kompostovanie. 

4. Na území mesta je zavedený zber BRO, tzv. „zeleného odpadu“, a to prostredníctvom:   

a) hnedých plastových zberných nádob označený štítkom s nápisom “BIOLOGICKY 

ROZLOŹITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“; alebo vlastných kompostovacích zásobníkov 

vo všetkých rodinných domoch a bytových domoch so záhradou alebo pozemkom vo svojom 

vlastníctve, na ktorom sa nachádza zeleň, 

b) celoročne v mieste prevádzky mestskej kompostárne, 

c) mesto zabezpečuje kampaňový sezónny zber BRO (zber konárov) najmenej dvakrát ročne a to 

v jarnom a v jesennom období. O zabezpečí kampaňového zberu vopred mesto informuje 

obvyklým spôsobom – na úradných informačných tabuliach mesta a na internetovej stránke 

mesta  v rozhlase. 

5. Domácnosť každého rodinného domu je povinná mať zabezpečené triedenie biologicky 

rozložiteľného odpadu, tzv. zeleného odpadu, a to spôsobom, ktorý určí mesto, a to buď: 

a) prostredníctvom hnedej nádoby na bioodpad, 

b) prostredníctvom kompostovacieho zásobníka – kompostéra, 

a. ktorý zabezpečí mesto pre rodinné domy IBV v prípade, že nemá domácnosť 

v rodinnom dome zabezpečené triedenie biologického odpadu prostredníctvom 

vlastného kompostovacieho zásobníka. Pri prevzatí kompostéra Protokolom  

o odovzdaní a prevzatí plastového kompostéra od mesta sa občan zaväzuje, že ho bude 

využívať na určený účel kompostovania a bude riadne kompostovať všetok vzniknutý 

vhodný biologický odpad v domácnosti RD . 

a. vlastným kompostérom dostatočnej kapacity. Odporúčaná veľkosť zásobníka by mala 

byť prispôsobená priemernej veľkosti pozemku, na ktorom bioodpad vzniká, pričom 

sa odporúča minimálne 1 liter zásobníka na 1 m2  plochy záhrady /pozemku so zeleňou.. 

Pri využívaní vlastného kompostovacieho zásobníka vzniká povinnosť doložiť 

správcovi dane podpísané čestné prehlásenie, že domácnosť má vlastný kompostér. 

Povinnosť doložiť čestné prehlásenie nevzniká, ak si fyzická osoba v IBV zmluvne 

zabezpečí na svoje náklady údržbu záhrady a preukáže túto skutočnosť platnou 

zmluvou so subjektom, ktorý tieto práce vykonáva, 

6. Čestným prehlásením o využívaní vlastného kompostovacieho zásobníka sa občan zaväzuje a berie 

na vedomie nasledovné skutočnosti, že: 

 toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú; v prípade zmeny údajov vzniká 

povinnosť ho aktualizovať do 30 dní, 

 bude riadne kompostovať všetok vzniknutý biologicky rozložiteľný odpad z domácností,  

 správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne zisťovanie za 

účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných na svoje účely, 

 je zakázané vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v zmysle 

zákona o odpadoch je zakázané skládkovanie bioodpadov.  
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 je si vedomý následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení. 

7. Zberné nádoby na bioodpad sú vyvážané podľa harmonogramu zberu v mesiacoch marec až 

november, ktorý je aktuálne uverejňovaný na webovej stránke mesta. 

8. Odpady z cintorína sa zhromažďujú do zberných nádob umiestnených v areáli cintorínov. Do týchto 

zberných nádob je možné ukladať len odpad vzniknutý bezprostredne na cintoríne. Je zakázané 

ukladať do nich akýkoľvek iný odpad.   

9. Je zakázané biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob v igelitových taškách, 

vreciach a pod. Odpad musí byť do nádob voľne uložený. 

10. Odpadom zo záhradkárskych osád a záhrad sa rozumie burina, neupotrebiteľné zvyšky úrody, konáre 

z opiľovania stromov a kríkov, lístie, tráva a pod. 

11. Odpad zo záhradkárskych osád a záhrad sú pôvodcovia povinný prednostne kompostovať alebo inak 

zhodnotiť. Poplatníci mesta môžu odpad zo záhradkárskych osád a záhrad v priebehu roka odovzdať 

bezplatne v prevádzke mestskej kompostárne.   

12. Zhromažďovať odpad zo záhradiek na miesta, ktoré nie sú na to určené, je zakázané. 

13. Za zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v záhradkárskych osadách 

zodpovedá pôvodca odpadu. 

14. Domácnosť v KBV je povinná mať zabezpečené triedenie biologicky rozložiteľného odpadu, tzv. 

zeleného odpadu, a to spôsobom, ktorý určí mesto, a to buď: 

a) prostredníctvom hnedej nádoby na bioodpad, 

b) prostredníctvom komunitných kompostovísk s presne stanovenými pravidlami v súlade 

s platnými právnymi predpismi. Kompostovisko musí byť sprístupnené všetkým 

domácnostiam v rámci určenej lokality za podmienky dodržiavania nastavených pravidiel.  

15. Pre kompostovanie sú vhodné: 

 kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá 

burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, 

piliny, drevná štiepka, piliny, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, 

kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, škrupiny z orecha, potraviny rastlinného pôvodu 

po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, hnoj a trus hospodárskych zvierat, seno, kôstky, 

makovice, ihličie, kukuričné klasy a stonky a pod., 

16. Pre kompostovanie nie sú vhodné: 

 nerozložiteľný odpad (sklo, plasty, kovy, lieky, oleje, jednorazové plienky, chemické 

prostriedky a pod.); zvyšky varených jedál; mlieko a mliečne výrobky; mäso a mäsové 

výrobky, kosti, ryby; popol z hnedého a čierneho  uhlia; zvyšky z chemicky upravovaného 

dreva a drevotriesky; výkaly mäsožravých a chorých zvierat a iné. 

17. Využitie kompostu na súkromné účely : 

 ide o organické hnojivo, ktoré môžeme použiť pri pestovaní rastlín, pri výsadbe, úprave 

a údržbe zelene, do kvetináčov, prípadne aj na vyrovnávanie terénu. 

 

Článok 18 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a tukov 

z domácností 

 

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

prepálené oleje, zvyšky masla či tuku. 

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

určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

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

nádobám na KO. 
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4. Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie. 

5. Oleje a tuky z domácností sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si 

občania zabezpečujú samostatne.  

6. Zber a preprava jedlých olejov a tukov z domácností sa vykonáva v deň zberu a prepravy BRKO 

v uzatvorených priehľadných PET fľašiach alebo nádobách, uložených na zbernej nádobe BRKO . 

7. Zber a prepravu jedlých olejov a tukov z domácností môže zabezpečovať výhradne spoločnosť, 

s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu. 

 

Článok 19 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 

 

1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. 

2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre 

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 

3. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na 

zber KO. 

4. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné 

kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 

5. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať 

požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadením EP a Rady č. 852/2004 o hygiene 

potravín. Frekvencia zberu musí byť minimálne 1-krát za 14 dní. Frekvencia zberu musí zohľadňovať 

aj teploty prostredia (leto /zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. 

6. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania 

na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť. 

7. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. Ukladanie zberných nádob 

na verejných priestranstvách je zakázané. 

8. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale 

prostredníctvom tretieho subjektu , musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí 

ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento 

subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov, a aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto 

odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. 

9. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade so zákonom 

o odpadoch. 

10.  Prevádzkovateľ  kuchyne  je  povinný  dodržiavať  zákaz  kŕmenia  zvierat  kuchynským  

a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje na 

hospodárske zvieratá, na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch a na chovných staniciach. 

  

Článok 20 

Zber objemného (nadrozmerného) odpadu 

 

1. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do 

zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území mesta (napr. nábytok, sedačka, 

koberce a pod.. 

2. Počas celého roku môžu fyzické osoby (občania), objemný (nadrozmerný) odpad bezplatne 

odovzdať v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám. 
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Každá fyzická osoba rozoberie objemný odpad pred jeho uložením na zberný dvor na menšie časti – 

(skrine a skrinky, postele, stoly a pod.).  

3. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru stojísk zberných nádob ako aj vedľa zberných 

nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá mesta.   

4. Nadrozmerný odpad je možné odovzdať aj umiestnením do VOK najmenej dvakrát ročne, obvykle 

na jar a na jeseň. Občania mesta budú o termínoch zberu objemného (nadrozmerného) odpadu a 

mieste uloženia VOK vopred informovaní spôsobom v meste obvyklým (mestský rozhlas, 

informačné tabule, webové sídlo www.sliac.sk). 

 

Článok 21 

Spôsob zberu odpadu  z domácností s obsahom nebezpečných látok 

 

1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom nebezpečných látok sú ich pôvodcovia a držitelia povinný 

vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. 

2. Do skupiny odpadov s obsahom nebezpečných látok patrí: použité batérie a akumulátory, odpadové 

a motorové mazacie oleje, (ktoré sú súčasťou KO a nie z podnikateľskej činnosti), chemikálie, 

rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy 

a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, 

čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly 

znečistené nebezpečnými látkami a pod. 

3. Odpad s obsahom nebezpečných látok je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich.   

4. Mesto zabezpečuje bezplatne dvakrát do roka, na jar a na jeseň, zber a prepravu oddelene zbieraných 

zložiek KO z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo 

zneškodnenia. Predmetný zber mesto vopred vyhlási na webovom sídle mesta, na verejných 

tabuliach, v mestskom rozhlas. 

 

Článok 22 

Spôsob zberu textilu a šatstva 

 

1. Mesto zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera oprávnenej osoby triedený zber textilu 

a šatstva na území mesta. 

2. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: 

a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, záclony), 

b) topánky iba v pároch (nezničené), 

c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šály, rukavice, klobúky a pod.) 

d) okrem textilu, šatstva a obuvi, je možné do príslušného kontajnera ukladať aj hračky, tašky, 

3. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych nádob, ktoré sú 

umiestnené na území mesta, zvyčajne na stojiskách zberných nádob a na zbernom dvore. 

4. Do nádob na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadov. 

5. Nádoby sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta, ktorý zodpovedá za ich údržbu 

a vyprázdňovanie. Náklady na nádoby a zber šatstva a textílií znáša organizácia, ktorá vykonáva 

zber. Interval vývozov kontajnerov na šatstvo sa vykonáva podľa potreby. 

6. Zakazuje sa ukladať šatstvo a textil ku kontajnerom na šatstvo, k stojiskám alebo do stojísk zberných 

nádob, na verejné priestranstvá. 
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Článok 23 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 

1. Zber drobný stavebný odpad sa uskutočňuje formou množstvového zberu. 

2. Sadzba poplatku za množstvový zber drobný stavebný odpad určuje VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku. 

3. Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore mesta podľa pravidiel uvedených 

v prevádzke zberného dvora. 

4. Pri odovzdaní drobný stavebný odpad v zbernom dvore je pôvodca povinný preukázať sa 

občianskym preukazom. Odovzdaný drobný stavebný odpad sa odváži a následne sa zaň vyberie 

poplatok ako súčin odovzdávaného množstva drobný stavebný odpad a stanovenej sadzby vo VZN 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko a drobný stavebný odpad. 

5. Poplatok sa platí v hotovosti priamo na zbernom mieste hneď po odovzdaní drobný stavebný odpad. 

6. Náklady na dopravu do zberného dvora si pôvodca hradí sám. 

7. Medzi drobný stavebný odpad , ktorí vyprodukujú občania v rámci bežných udržiavacích prác, patria 

napr. Zmesi betónu, kvadier, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 

8. Pôvodcovia alebo držitelia drobný stavebný odpad sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne 

vytriediť na jednotlivé zložky napr. sklo, plasty a pod. 

9. Pôvodcovia drobný stavebný odpad sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo 

verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu mesta s 

využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného 

prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí a hlavne 

k znižovaniu estetického vzhľadu okolia bytového domu a verejného priestranstva. 

10. Zakazuje sa vyhadzovať drobný stavebný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad 

alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby). 

 

Článok 24 

Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

 

1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou KO a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje mesto , preto ich 

nie je možné odovzdať ani v zbernom dvore.  

2. Odpadové pneumatiky je povinný konečný užívateľ odovzdať bezplatne v súlade s ustanovením §72 

zákona o odpadoch distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky. 

3. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber 

odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po 

celú prevádzkovú dobu. 

4. Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky: 

a) do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa nich, 

b) k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, alebo na dočasné stanovisko, 

c) na verejné priestranstvá,  

d) do veľkoobjemových kontajnerov napríklad určených na zber objemného odpadu.  

 

Článok 25 

Nezákonne umiestnený odpad 

 

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti (ktorá sa nachádza v územnom obvode mesta), ktoré 

je v rozpore so zákonom o odpadoch alebo týmto VZN (ďalej nezákonné umiestnenie odpadu ) môže 

akákoľvek FO alebo PO písomne, ústne, telefonicky, elektronickou poštou: 
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 Okresnému úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen, alebo  

 Mestu Sliač – oznámenie je možné zaslať aj elektronicky na adresu sekretariat@sliac.sk. 

2. Oznámenie by malo obsahovať najmä: 

c) popis miesta, katastrálne územie, parcela číslo nehnuteľnosti, kde sa nezákonne umiestnený 

odpad nachádza, 

d) druh odpadu (zmesový KO, objemný odpad, stavebný odpad, odpad s obsahom 

nebezpečných látok a pod.), 

e) druh pozemku – spevnené plochy , orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok, pobrežné pozemky, 

inundačné územia a pod., 

f) množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom. 

3. Vo veci zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu postupuje mesto v súlade 

s ustanovením § 15 zákona o odpadoch. 

 

Článok 26 

Prevádzkovanie Zberného dvora 

 

1. Na zbernom dvore môže fyzická osoba a občania s trvalým a prechodným pobytom v meste Sliač, 

ktorí sa preukážu platným dokladom totožnosti, taktiež občania, ktorí vlastnia nehnuteľnosť v meste 

a ktorí majú riadne uhradený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore. 

2. Na zbernom dvore je možné odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, drevo, vyradené 

elektrické a ostatné elektronické zariadenia (elektroodpad z domácností).  

3. Zoznam druhov odpadov, ktoré je možné odovzdať na zbernom dvore je uvedený na webovej stránke 

mesta, alebo je k dispozícii u zodpovednej osoby na zbernom dvore a tvorí Prílohu č. 2 tohto VZN. 

 

Článok 27 

Prevádzkovanie Mestskej kompostárne 

 

1. Mestskú kompostáreň – zariadenie na zhodnocovanie (kompostovanie) BRO – zeleného prevádzkuje 

Mesto Sliač. 

2. Prevádzkové hodiny sú uvedené na webovej stránke mesta. 

 

Článok 28 

Zber zmesového KO z uličných smetných nádob 

 

1. KO vznikajúci pri pohybe osôb na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach mesta 

je zbieraný uličnými zbernými nádobami. 

2. Každý na území mesta je povinný ukladať tento odpad iba do nádob na to určených. 

3. Do uličných zberných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový KO, ktorý vzniká pri 

pobyte osôb na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, t. j. KO a iný odpad 

z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti a pod. 

4. Je zakázané uličné zberné nádoby úmyselne poškodzovať, kopať do nich, alebo ich premiestňovať. 

 

 

 

 

  



VZN č.  06/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi                                       Strana 18 z 18 
 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

 

Článok 29 

Kontrola a sankcie 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva : 

a) mestská polícia mesta, 

b) poverení zamestnanci úseku stavebného a životného prostredia 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov. 

 

 

Článok 30 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto VZN mesta nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač bolo schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Sliači č. 401/2020 zo dňa 14.12.2020. 

3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 19/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Sliač prijatého uznesením č. 558/2018 Mestského 

zastupiteľstva v Sliači zo dňa 22.11.2018. 

4. Toto VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Sliač nadobúda účinnosť 1.1.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing., Mgr. et  Mgr. Ľubica  Balgová   

                      primátorka mesta  
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Príloha č. 1 

 

 
20  Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu 

a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu 

 

20 01  ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01 

  20 01 01 papier a lepenka      O 

 20 01 02 sklo        O  

  20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze  

lepenky (kompozity na báze lepenky)    O 

 20 01 04 obaly z kovu       O 

 20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  

kontaminované nebezpečnými látkami vrátane  

prázdnych tlakových nádob     N 

 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  O 

 20 01 10 šatstvo        O 

 20 01 11 textílie        O 

 20 01 13 rozpúšťadlá       N 

20 01 14 kyseliny       N 

20 01 15 zásady        N 

20 01 17 fotochemické látky      N 

20 01 19 pesticídy       N 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť    N 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované  

uhľovodíky       N 

 20 01 25 jedlé oleje a tuky      O 

 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25    N 

 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce  

   nebezpečné látky      N 

 20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné  

ako uvedené v 20 01 27      O 

 20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky   N 

20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29    O 

20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá    N 

20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31    O 

20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, 

alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory  

obsahujúce tieto batérie      N 

 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33  O 

 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako  

uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce  

nebezpečné časti      O 

 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

   uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35   O 

 20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky    N 

 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37    O 

 20 01 39 plasty        O 

 20 01 40 kovy        O 

 20 01 40 01 meď, bronz, mosadz      O 

 20 01 40 02 hliník        O 

 20 01 40 03 olovo        O 

 20 01 40 04 zinok        O 

 20 01 40 05 železo a oceľ       O 

 20 01 40 06 cín        O 

 20 01 40 07 zmiešané kovy       O 
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 20 01 41 odpady z vymetania komínov     O 

20 01 99 odpady inak nešpecifikované 

       

20 02  ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV  

 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad     O 

 20 02 02 zemina a kamenivo      O 

 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady    O  

    

20 03  INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 

 20 03 01 zmesový komunálny odpad     O 

 20 03 02 odpad z trhovísk      O 

 20 03 03 odpad z čistenia ulíc      O 

20 03 04 kal zo septikov       O 

 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie     O 

 20 03 07 objemný odpad       O 

 20 03 08 drobný stavebný odpad       O 

 20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované   O 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 

 
Zoznam druhov odpadov, ktoré je možné odovzdať na zbernom dvore zaradené podľa vyhlášky 

MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov: 

 

Číslo druhu     Názov druhu odpadu                                                                   Kategória  

 odpadu                 odpadu  

 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované  uhľovodíky  N 

20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené  

v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti    N 

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené  

v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35      O 

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37     O 

20 03 07  objemný odpad        O 

20 03 08 drobný stavebný odpad       O 

 

 

 

 

 

 

 


