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Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Sliač 

 

č. 19/2018 

 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta   Sliač. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači na základe ust. § 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 

písm. g) zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sliač (ďalej len 

„nariadenie“). 

 

 

 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1) Nariadenie upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva 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, najmä zberu 

 elektroodpadov z domácnosti, 

 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, 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých 

látok, 

g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 

h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 

i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, 

j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 

81,odsek 21, zák. č. 79/2015 Z. z. pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, 

k) zber šatstva, textílií a topánok. 

 

2) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie mesta Sliač (ďalej len „mesto“). 

 

 

 

 



 

VZN č.19/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sliač              Strana 3 z 9 

 

       Článok 2 

       Vymedzenie základných pojmov 

 

1) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce 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 činnosti tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností 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 z garáží, garážových stojísk 

a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci 

pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo 

v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré 

sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických 

osôb. 

 

 

2) 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. 

 

 

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

zložky komunálnych odpadov. 

 

 

4) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny 

odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

 

 

5) 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. 

 

 

6) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zelený ďalej BRKO zelený je 

bioodpad zo záhrad a parkov vrátane odpadov z cintorínov. 

 

 

7) Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 

– Komunálne odpady ( odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu 

a inštitúcií) vrátane ich zložiek z  triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa 

komunálne odpady členia na tieto podskupiny: 20 01 zložky komunálnych odpadov 

z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov 

a 20 03 iné komunálne odpady.   
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              Článok 3 

         Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a spôsob zberu zmesového 

komunálneho   odpadu 

 

1) Pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní zmesový komunálny odpad, t.j. 

nevytriedený a znečistený odpad alebo komunálny odpad po vytriedení oddelene 

zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať a umiestňovať do čiernej 

zbernej nádoby, prípadne zbernej nádoby označenej nápisom zmesový komunálny 

odpad umiestnenej pri každej stavbe na území mesta. 

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) Nádoby na zmesový komunálny odpad: 

- 110 l zberné nádoby, 

- 240 l zberné nádoby, 

- 1100 l zberné nádoby, 

- 5000 l zberné nádoby (polopodzemné kontajnery ďalej len „PPK“). 

4) Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zberu   

odpadu zberná spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 

činnosti s mestom. 

 

 

 

 Článok 4 

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu 

 

1) V meste je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu len pre 

právnické osoby a podnikateľov. 

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 nádoba, 

c) 1 100 l zberná nádoba nádoba.  

       Netypizované nádoby nebudú vyprázdnené. 

3) Ďalšie podmienky množstvového zberu upravuje VZN o miestnych daniach a        

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

   

 

 

 

 Článok 5 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 

1) Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú 

časť zhodnotiť, zvyšnú časť je držiteľ povinný odovzdať na mieste určenom mestom, 

alebo právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá likviduje stavebný odpad. 

2) V meste je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Poplatok  

a spôsob zberu je stanovený vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
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    Článok 6 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

 

1) Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre tieto 

komodity: 

 sklo,  

 papier, 

 plasty, 

 kovy, 

 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky ďalej len „VKM“ 

(tetrapaky) 

    

 biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu 

z cintorínov ďalej len „BRKO“,  

 elektroodpady z domácnosti a použité prenosné batérie z akumulátorov, 

automobilové batérie a akumulátory, 

 šatstvo, textílie a topánky, 

 odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbierané spolu s obalmi. 

2) Pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného   

odpadu v meste podľa tohto nariadenia.  

 

 

 

 

    Článok 7 

                        Nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov zo skla, 

papiera, plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze 

         lepenky (VKM) 

 

1) Pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu 

triediť a oddelene umiestňovať nasledovné zložky komunálneho odpadu: 

 

 sklo: do zelenej zbernej nádoby, prípadne zbernej nádoby označenej nápisom 

sklo umiestnenej na kontajnerových miestach v meste,  

 papier: do modrej zbernej nádoby, prípadne zbernej nádoby označenej 

nápisom papier umiestnenej na kontajnerových miestach v meste, 

 plasty: do žltej zbernej nádoby, prípadne zbernej nádoby označenej nápisom 

plasty umiestnenej na kontajnerových miestach v meste a do žltých 

plastových vriec (žltých zberných nádob 120 l, 240 l) v rodinných domoch. 

 kovy: do červenej zbernej nádoby, prípadne zbernej nádoby označenej 

nápisom kovy umiestnenej na kontajnerových miestach v meste, 

 VKM (tetrapaky): do oranžovej zbernej nádoby, prípadne zbernej nádoby 

označenej nápisom viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky  

určené pre tetrapaky umiestnenej na kontajnerových miestach v meste, 

v rodinných domoch sa umiestňujú VKM do zberných nádob alebo vriec na 

plasty. 
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     Článok 8 

Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

 

 

1) Podľa § 81 ods. 7 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. je mesto povinné umožniť 

organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených 

zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou. 

2) Nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 

s odpadmi z obalov zabezpečuje spoločnosť NATUR-PACK, a.s. prostredníctvom 

zberovej spoločnosti Marius Pedersen, a.s. 

3) Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 

s obalmi sa uskutočňuje podľa harmonogramu zberu odpadu: 

 

 24 vývozov ročne  papier a plasty 1100 l zberné nádoby 

 16 vývozov ročne sklo 1100 l zberné nádoby 

 12 vývozov ročne kovy 1100 l zberné nádoby  

 12 vývozov ročne plasty vrecia, 120 l a 240l zberné nádoby (rodinné domy) 

   6 vývozov ročne VKM 1100 l zberné nádoby. 

 

4) Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných 

spolu s obalmi financuje organizácia zodpovednosti výrobcov a nie obec 
(nezahŕňajú sa do miestneho poplatku). Dôsledné triedenie komunálneho odpadu 

u pôvodcu a tým znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu má vplyv na 

výšku poplatku  za komunálny odpad. 

 

 

 

        

        Článok 9 

       Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a parkov vrátane odpadu                                                   

z cintorínov 

 

1) Mesto zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zeleného BRKO 

zelený zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.  

2) Na účely vykonávania triedeného zberu BRKO zelený sú určené pre každú 

domácnosť IBV 240 l hnedé zberné nádoby a pre domácnosti v KBV sú umiestnené 

v meste 660 l zberné nádoby s frekvenciou vývozu 1 x týždenne v mesiacoch marec 

až november podľa harmonogramu zberu odpadu. 

3) Množstvo bioodpadu väčšie ako pridelená nádoba k rodinnému domu je pôvodca 

povinný spracovať vo vlastnom kompostovisku alebo priviezť na vlastné náklady do 

miestnej kompostárne ul. ČSA č. 963 v čase otváracích hodín a to počas celého roka. 

4) Zber konárov od rodinných domov sa uskutočňuje podľa ročného harmonogramu 

zberu odpadov. 
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       Článok 10 

               Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným 

odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

 

1) Na mesto sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 

zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, pretože je 

to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky 

rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho 

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

poplatku. (§81 ods.21 písm. d) zákona o odpadoch). 

2) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným 

odpadom, ktorého je pôvodcom zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne. 

3) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 

zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je 

pôvodcom. 

 

        Článok 11 

Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých 

 prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov 

 

 

1) Mesto zabezpečuje zber elektroodpadov z domácností a použitých prenosných batérií 

a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov podľa stanoveného 

harmonogramu zberu odpadu. 

2) Obyvatelia sú povinní vykladať tento odpad pred svoju nehnuteľnosť len v deň 

zberu, podľa harmonogramu zberu odpadov o 07:00 hod. 

 

 

      Článok 12 

    Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov 

a tukov z domácností. 

 

1) V IBV (rodinné domy) sa zber a preprava jedlých olejov a tukov z domácností 

vykonáva v deň zberu a prepravy BRKO v uzatvorených priehľadných PET fľašiach 

alebo nádobách, uložených na zbernej nádobe pre BRKO. Mimo termínov zberu 

a prepravy BRKO, na hospodárskom dvore ul. ČSA 963. 

2) Obyvatelia v KBV (bytové domy)  môžu jedlé oleje a tuky odovzdávať celoročne na 

hospodárskom dvore   ul. ČSA č. 963 v čase otváracích hodín a to počas celého roka.  

 

 

 

   Článok 13 

Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov 

nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 

 

1) Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými 

osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich 

zhromažďovať. 

2) Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob na komunálny odpad. 
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       Článok 14 

Spôsob zberu použitého šatstva a textílií 

 

1) Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych 

zberných nádob, ktoré sú umiestnené na území mesta. 

2) Zberné nádoby sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta, ktorý zodpovedá za ich                                           

údržbu a vyprázdňovanie na vlastné náklady. 

3) Interval vývozov zberných nádob  nie je pravidelný, uskutočňuje sa podľa potreby po 

naplnení zbernej nádoby. 

 

 

 

    Článok 15 

Spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom     

škodlivých látok 

 

1) Objemný odpad  z domácností je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho 

veľký objem alebo hmotnosť ukladať do zberných nádob na komunálny odpad. 

Medzi objemný odpad patrí nábytok, dvere koberce, sanitárne vybavenie (WC misa, 

umývadlo, vaňa) a pod. 

2) Mesto zabezpečuje  2x do roka ( na jar a na jeseň) zber a prepravu objemného odpadu 

v meste prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov ďalej „VOK“. 

3) Triedený zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok sa 

vykonáva 2x ročne mobilným spôsobom. 

4) Je zakázané  odpad s obsahom škodlivých látok (napr. odpadové motorové a mazacie 

oleje, farbivá, chemikálie, lepidlá, živice, pesticídy, detergenty, žiarivky a iné 

nebezpečné odpady vznikajúce z prevádzky domácností) vhadzovať do zberných 

nádob na komunálny odpad. 

5) Obyvatelia mesta budú o zbere objemného odpadu,  miestach uloženia VOK 

a o termínoch zberu komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok vopred 

informovaní spôsobom v meste obvyklým (mestský rozhlas, informačné tabule, 

webové sídlo  www.sliac.sk) 

6) V prípade potreby zneškodniť objemný odpad a odpad z domácností s obsahom 

škodlivých látok mimo určených intervalov zberu si pôvodca túto službu zabezpečí 

u zberovej spoločnosti na vlastné náklady. 

7) Mesto Sliač nemá zriadený vlastný zberný dvor. 

 

 

 

  Článok 16 

          Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík 

 

1) Mesto nezabezpečuje zber odpadových pneumatík. 

2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala 

odpadovou odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem odpadových pneumatík 

umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber 

starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

3) Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky do zberných nádob na komunálny odpad, 

ku zberným nádobám na komunálny odpad a do VOK. 

 

 

http://www.sliac.sk/
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       Článok 17 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

1) Umiestnenie nezákonne umiestneného  odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore 

so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa hlási: 

 orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva: Obvodný úrad životného 

prostredia Zvolen, Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen, 

 mestu a to pracovníkovi mestskej polície v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 

15,30 hod., v stredu do 17,00 hod., v sobotu a nedeľu len na emailovú adresu: 

policia@sliac.sk 

2) Oznámenie možno uskutočniť písomne, ústne, telefonicky, elektronickou poštou. 

3) Oznámenie podľa odseku 1 sa podá mestu alebo okresnému úradu, v ktorého 

územnom obvode sa odpad na nehnuteľnosti nachádza. 

  

 

     

              Článok 18 

         Spoločné ustanovenia 

 

1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením. 

2) Mesto obvyklým spôsobom zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých 

skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne 

zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane 

triedeného zberu v meste zverejní na svojom webovom sídle www.sliac.sk. 

3) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

mesta stanovuje mesto v osobitnom VZN o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

      Článok 19 

                      Záverečné ustanovenia 

 

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

predpisov. 

2) Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Sliači č. 558/2018 

zo dňa 22.11.2018. 

3) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 19/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sliač prijatého uznesením 

č. 233/2016 Mestského zastupiteľstva v Sliači zo dňa 23.06.2016. 

4) Toto VZN č. 19/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Sliač nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta Sliač.  

 

 

 

 

Ing. Daniel Dunčko 

    primátor mesta 
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