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Mesto Kolárovo na základe § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch)
v y d á v a pre územie mesta Kolárovo

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta
I. Časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo a uznieslo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len nariadenie), ktoré bližšie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
Článok 2
Účel a cieľ odpadového hospodárstva mesta
1.

2.

Účelom odpadového hospodárstva mesta Kolárovo je zabezpečenie súboru činností zameraných
na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v súlade s osobitným
predpisom1).
Cieľom odpadového hospodárstva mesta je vytvorenie funkčného miestneho systému nakladania
s komunálnym odpadom vrátane zvýšenia prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu
z domácností.
II. Časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 3
Pôsobnosť

1.

2.

1)
2)

Toto nariadenie je záväzné pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú
na nakladaní s komunálnymi odpadmi pochádzajúcimi z domácnosti alebo z podobnej činnosti,
vr. vlastností a zloženia z územia mesta Kolárovo a na nakladaní aj s inými odpadmi, v súlade
s osobitným predpisom2).
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s triedenými zložkami, ktoré vznikli na území mesta
Kolárovo, s drobnými stavebnými odpadmi a biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi,

§ 3, § 80 - § 82 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 80, § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto Kolárovo, ak osobitný predpis3) neustanovuje
inak.
Článok 4
Základné pojmy
1.

Základné definície pojmov, ako odpad, pôvodca odpadu, držiteľ odpadu, nebezpečný odpad,
komunálny odpad, drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, nakladanie s odpadom,
zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadu, zber odpadu, zložka komunálnych odpadov,
skládka odpadov, elektro odpad z domácností, biologicky rozložiteľné komunálne odpady, osoba
zodpovedná za zber komunálnych odpadov, zberný dvor, prevádzkovateľ kuchyne a pod.
upravuje osobitný právny predpis.4
III. Časť
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 5

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 o odpadoch
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto
rozhodnutím5.
2. Pôvodca odpadu má právo na:
a) poskytnutie zberných nádob alebo vriec v množstve a druhu zodpovedajúcom systému zberu
triedených odpadov bezodplatne
b) poskytnutie zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad za odplatu za podmienok,
uvedených týmto Nariadením, ak ich nemá vo svojom vlastníctve,
c) zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za podmienok
uvedených týmto Nariadením,
d) náhradné plnenie organizáciou poverenou zberom v prípade nedodržania jej povinností.
3. Pôvodca odpadu, ktorá je fyzickou osobou má právo na :
a) zber a pravidelný odvoz vytriedených zložiek z komunálnych odpadov z obalov a neobalov
podľa podmienok uvedených v tomto nariadení a harmonogramu triedeného zberu,
b) uloženie objemného odpadu, elektro odpadov z domácností a odpadových batérií
a akumulátorov na zbernom dvore bezodplatne, pričom objemný odpad je komunálny odpad,
ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer, charakter alebo množstvo uložiť do štandardnej
zbernej nádoby a vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu,
c) bezplatné odovzdanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu obalov a neobalov,
okrem drobného stavebného odpadu na zbernom dvore, ktorý sa nachádza na území mesta,
v ktorej je poplatníkom, za podmienok ustanovených týmto Nariadením
d) odovzdanie drobných stavebných odpadov v zbernom dvore za úhradu sadzby miestneho
poplatku za drobné stavebné odpady,
e) informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonogram odvozu zložiek komunálnych
odpadov, informácie o zberných miestach a zberných dvorov, zoznam organizácii poverených
1.

zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§2 až §5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5
§ 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3)
4
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zberom, efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek komunálnych odpadov a spôsobe
ich zhodnotenia resp. zneškodnenia.
4. Pôvodca odpadu, ktorá je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba má právo na uloženie
oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a objemného komunálneho odpadu, ktorý
nepochádza priamo z činnosti podnikania, alebo výrobného procesu bezodplatne na zbernom
dvore, a to: objemného odpadu, elektro odpadov, odpadových batérií a akumulátorov,
vytriedených zložiek komunálneho odpadu z obalov a neobalov, pričom objemný odpad je
komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer, charakter alebo množstvo uložiť do
štandardnej zbernej nádoby a vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu,

Článok 6
Program odpadového hospodárstva
1.

Mesto Kolárovo má schválený program odpadového hospodárstva.6

IV. Časť
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI, VYTRIEDENÝMI ZLOŽKAMI
Z KOMUNÁLNEHO ODPADU A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
Článok 7
Nakladanie so zmesovými komunálnymi odpadmi
1.

2.

3.
6

Na území mesta Kolárovo je zavedený systém množstvového zberu zmesového komunálneho
odpadu v nasledovných oblastiach:
a) množstvový zber komunálnych odpadov z domácností: z rodinných domov na zastavanom
území mesta Kolárovo a zo súvisle zastavaných mestských časti (Veľký Ostrov, Veľká Gúta)
- potrebný počet a typ zberných nádob je umiestnený pri každom rodinnom dome, zber
odpadov sa uskutočňuje v pravidelných, vopred stanovených intervaloch,
b) množstvový zber komunálnych odpadov z domácností: z bytových domov, pri ktorých je
uzamykateľné kontajnerové stojisko - zber odpadov sa uskutočňuje vo vopred stanovených
intervaloch;
c) množstvový zber odpadov - zber komunálnych odpadov, ktorých pôvodcom je fyzická osoba
– podnikateľ alebo právnická osoba
Množstvový zber nie je zavedený v nasledovných oblastiach:
a) paušálny donáškový zber komunálnych odpadov z domácností z bytových domov, kde nie je
uzamykateľné kontajnerové stojisko - zber odpadov sa uskutočňuje vo vopred stanovených
intervaloch
b) paušálny donáškový zber komunálnych odpadov - uplatňuje sa v rekreačných a chatových
oblastiach alebo záhradkárskych lokalitách
c) zber komunálneho odpadu z mestských častí, a pričlenených lokalít mesta, kde nie je možný
pravidelný odvoz komunálneho odpadu
Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu zmesového komunálneho odpadu sú:

§8 a nasl. ákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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a) 110 l, 120 l, 240 l - zberné nádoby v rodinných domoch, v „malých“ bytových domoch,

v prevádzkach úradov, inštitúcií, právnických osôb,
b) 1100 l - maloobjemové kontajnery v bytových domoch, na sídliskách a v prevádzkach
fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, v rekreačných a chatových oblastiach,
v záhradkárskych lokalitách
c) 7, 11 m3 – veľkokapacitné kontajnery len v určených lokalitách (napr. pričlenené lokality).
4. Pôvodca odpadu je povinný používať zberné nádoby na zmesový komunálny odpad v súlade so
systémom zavedeného zberu zmesového komunálneho odpadu.
5. Frekvenciu odvozu zberu zmesového komunálneho odpadu mesto Kolárovo zabezpečí:
a) odvoz z rodinných domov a v obdobných domov so 4 bytovými jednotkami požadovaný počet
110l, 120l, 240l nádob s frekvenciou odvozu odpadov 1 krát týždenne,
b) odvoz z bytových domov a v ostatných budovách na bývanie na každých začatých 40 osôb
jeden kus 1 100 l kontajnera, s frekvenciou odvozu odpadov 1 krát týždenne; v prípade
obmedzeného priestoru pre umiestnenie ďalších zberných nádob sa určuje frekvencia
max. 3 krát týždenne
c) pre rekreačné a chatové oblasti alebo záhradkárske lokality sa určuje 1100l kontajner
a stanovuje sa frekvencia 1krát týždenne
6. V oblastiach, kde je zavedený množstvový zber, pôvodca komunálneho odpadu, ktorým je
fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ, alebo právnická osoba, je povinný zabezpečiť zbernú
nádobu na komunálny odpad a zabezpečiť riadne označenie a vybavenie zbernej nádoby RFID
identifikátorom, tzv. čipom, aby bolo možné identifikovať pôvodcu vyvezeného komunálneho
odpadu
7. Označenie nádob na odpad RFID identifikátorom, tzv. čipom vykoná mesto Kolárovo bezplatne
na základe žiadosti pôvodcov odpadov.
8. Držiteľ odpadu v rodinných domoch alebo obdobných (malé bytové domy) a pôvodca, ktorý má
zbernú nádobu umiestnenú vo dvore/v areáli, ktorý nie je prispôsobený pre vstup zberového
vozidla, je povinný umiestniť túto nádobu v deň vývozu pred dom alebo pred nehnuteľnosť.
9. Zoznam ulíc s konkrétnym dňom v týždni, na ktorý na danej ulici pripadá vývoz zmesového
komunálneho odpadu je uvedený v Prílohe č. 1, na stránke mesta www.kolarovo.sk.
www.gutaservice.sk
10. Nádoba na komunálny odpad musí byť v súlade s technickou normou EN 840, kompatibilná so
zberným vozidlom
11. Do nádoby na komunálny odpad sa môže vložiť len komunálny odpad. Triedené zložky odpadu
a biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa vkladajú do príslušných zberných nádob a vriec
zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu.
12. V prípade, že v zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad sa nachádza odpad, ktorý nie je na
to určený, zberová spoločnosť má právo nevyprázdniť zberovú nádobu.
Článok 8
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
1.
2.

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
Pôvodca si môže zakúpiť zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad na území mesta
Kolárovo v sídle Gúta Service, prísp. org., kde sú k dispozícií zberné nádoby zodpovedajúce
systému zberu komunálnych odpadov v meste Kolárovo kompatibilné so zberným vozidlom.
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Článok 9
Zber objemného odpadu
1.

2.

Na území mesta sa uplatňuje systém zberu a prepravy objemného odpadu na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia formou zberného dvora (celoročne, letný a zimný režim),
po celý rok je možné bezplatne odovzdať veľkoobjemový odpad na zbernom dvore.
U bytových domoch uloženie objemného odpadu na miesto určeného pre zberné nádoby na
zmesový komunálny odpad a triedený odpad (vedľa zberných nádob) je zakázané.

Článok 10
Podrobnosti o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi
1.

2.
3.

4.

Na území mesta Kolárovo sa uplatňuje systém množstvového zberu drobného stavebného
odpadu, ktorých pôvodcom je fyzická osoba, ktorá platí miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady podľa platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo7
vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za
daný čas.
Drobný stavebný odpad odovzdáva jeho pôvodca na zbernom dvore Gúta Service, príspevkovej
organizácie v čase otváracích hodín.
Za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín, ktorý bol odovzdaný fyzickou osobou
na zbernom dvore je určený miestny poplatok podľa osobitného predpisu, ktorý je splatný mestu
podľa skutočnej hmotnosti, čo sa preukazuje vážnym lístkom z certifikovaného meradla na
zbernom dvore.
Pokiaľ celkové množstvo, alebo veľkosť jednotlivých zložiek drobného stavebného odpadu
neumožňuje jeho zber spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku, jeho pôvodcovia si
môžu objednať veľkokapacitný kontajner u organizácie poverenej zberom. Za drobný stavebný
odpad bez obsahu škodlivín, ktorý umiestnila fyzická osoba do pristaveného veľkokapacitného
kontajnera je určený miestny poplatok podľa platného všeobecne záväzného nariadenia mesta
Kolárovo7, ktorý je splatný mestu podľa skutočného množstva, pričom za službu prepravy platí
organizácii poverenej zberom podľa osobitného cenníka organizácie.
Článok 11
Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného
prúdu

1.

Oddelene zbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu sa rozumie:
elektro odpad z domácností,
použitá batéria alebo akumulátor – prenosná, gombíková, automobilová,
odpady z obalov – papier, sklo, plasty, kovy, tetra pak,
odpady z neobalov
V prípade riadneho triedenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej
do vyhradeného prúdu občanmi, právnickými osobami a zabezpečenia dostatočnej čistoty
triedenia môže mať daná skutočnosť vplyv na prehodnotenie zníženia nákladov mesta

a)
b)
c)
d)

2.

7

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a na úpravu výšky
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Článok 12
Podrobnosti o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Na území mesta Kolárovo je zavedený pravidelný zber vytriedených zložiek komunálneho
odpadu:
- odpady z obalov: sklo, papier, plasty, kovy, tetrapak
- odpady z neobalov: papier a lepenka
Frekvencia odvozu vytriedených zložiek komunálneho odpadu je každý druhý týždeň, podľa
harmonogramu zoznamu ulíc.
Pôvodca komunálnych odpadov má možnosť bezplatne odovzdať vytriedené zložky
komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu odpadov na zbernom dvore:
 papier a lepenka
 sklo
 viacvrstvové kombinované materiály
 plasty z komunálnych odpadov (PET - odpady z polyetyléntereftalátu, LDPE –odpady z nízko
hustého polyetylénu, HDPE – odpady z vysoko hustého polyetylénu)
 kovy a kovové obaly bez obsahu škodlivín
 biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, parkov, vr. odpadu z cintorínov (odpad zo zelene)
 šatstvo a textílie
 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 vyradené zariadenia s obsahom chladiva – chladničky, mrazničky, klimatizácie
 jedlé oleje a tuky
 odpadové oleje
 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky vr. obalov
 batérie a akumulátory s obsahom škodlivín
 iné batérie a akumulátory bez obsahu škodlivín
 elektrické a elektronické s obsahom škodlivín
 elektrické a elektronické s bez obsahu škodlivín
 iné drevo
 objemný odpad
Veterinárne a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami je potrebné odovzdávať
do verejných lekární. Zdravotné pomôcky nespotrebované fyzickými osobami je potrebné
odovzdávať do verejných lekární.
V prílohe č. 2 je zoznam odpadov zatriedených pod katalógové čísla a názvy, a systém ich zberu,
resp. možnosti ich odovzdania.
Zberné nádoby zodpovedajúce systému triedeného zberu komunálneho odpadu sú:
a) 1100 l kontajnery v bytových domoch a na sídliskách
b) plastové vrecia v objeme 110 l, len v rodinných domoch a „malých“ bytových domoch
Zberné nádoby na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov sú navzájom farebne
rozlíšené.
Náklady na zberné nádoby a vrecia, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov nie
sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa
osobitného predpisu.
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8.

Do zbernej nádoby alebo do vriec na triedený zber komunálneho odpadu sa môžu vložiť len
vytriedené zložky komunálneho odpadu, zodpovedajúce systému zberu vytriedených zložiek
komunálneho odpadu na území mesta Kolárovo. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za
vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno
zaradiť ako samostatné druhy odpadov. V prípade, že v zberných nádobách a vo vreciach na zber
jednotlivých zložiek triedeného komunálneho odpadu sa nachádza odpad, ktorý nie je na to
určený, zberová spoločnosť má právo nevyprázdniť zberovú nádobu alebo nepozbierať vrecia.

Článok 13
Iné odpady
1. Odstraňovanie starých vozidiel z verejných priestranstiev sa riadi osobitným predpisom8).
2. Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Konečný používateľ pneumatiky je
povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi
pneumatík.
3. Miestom spätného zberu odpadových pneumatík z osobných automobilov je aj zberný dvor.

V. Časť
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM
Článok 14
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRKO“)
1.
2.
3.

4.

5.

6.

8)
9)

Na území mesta Kolárovo je zavedený zber BRKO s frekvenciou odvozom každý druhý týždeň.
Každá domácnosť v rodinných domoch v meste Kolárovo má nárok na jednu zbernú nádobu
kompatibilnú so zberným vozidlom bezplatne.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad pre účely tohto nariadenia je :
a) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je právnická osobaprevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania,
b) biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov.
Mesto zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z rodinných
domov zo 110 l nádob. Zoznam ulíc s harmonogramom zberu je vyhlásený v mestskom rozhlase,
je uverejnený v káblovej televízii a na stránke mesta www.kolarovo.sk
Pre pôvodcov s väčším množstvom biologicky rozložiteľného odpadu je odporúčané
zhodnocovať odpad zo zelene vo vlastných alebo užívaných priestoroch a objektoch za účelom
prednostného kompostovania v domácich a komunitných kompostárňach, ktorých ročná
produkcia kompostu neprevyšuje 100 t9).
Pôvodcovia BRKO, ktorí ho nemajú možnosť skompostovať alebo inak zhodnotiť, ho môžu
odovzdať priamo na kompostárni na zbernom dvore.

§ 60 až §68 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 97 ods. 1 písm. c) bod 3, § 98 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Do nádoby pre BRKO sa môže uložiť len taký odpad, ktorý je vyznačený na nádobe. V prípade,
že v zbernej nádobe na BRKO sa nachádza odpad, ktorý nie je na to určený, zberová spoločnosť
má právo nevyprázdniť zberovú nádobu.
8. Vianočné stromčeky uložia pôvodcovia bývajúci v bytových domoch vedľa 1100 l nádob
na zmesový komunálny odpad. Za ich zber a prepravu zodpovedá organizácia poverená zberom.
9. Odvoz odpadov zo zelene, vznikajúcich z činnosti, správy alebo z údržby zelene, z pozemkov
právnických osôb a občianskych združení si zabezpečujú títo pôvodcovia sami prostredníctvom
oprávnenej organizácie.
10. Pôvodcovia odpadu v rekreačných a chatových oblastiach alebo záhradkárskych lokalitách, ktorý
nemajú možnosť kompostovať alebo iným spôsobom zhodnotiť BRKO, môžu odovzdať na
zbernom dvore Gúta Service bezplatne.
7.

Článok 15
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností
1.
2.
3.
4.

Na území mesta Kolárovo je zabezpečený triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu.
Mesto Kolárovo zabezpečuje odvoz kuchynských odpadov od pôvodcov odpadov od bytových
domov. Frekvencia odvozu je minimálne 1 krát týždenne.
Do nádoby na kuchynský odpad sa môže vložiť len odpad, ktorý je vyznačený na nádobe
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od rodinných domov je možné bezplatne odovzdať
počas pracovných hodín na zbernom dvore Gúta Service.
Článok 16
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkárne kuchyne

1. Prevádzkovateľ kuchyne zhromažďuje osobitne biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad a jedlé oleje a tuky, a to do samostatne na to určených vhodných nádob.
2. Mesto Kolárovo nezabezpečuje odvoz biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných
odpadov, vrátane jedlých olejov a tukov od prevádzkovateľov kuchýň ako pôvodcov odpadov,
nakoľko náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a zhodnocovaním, vrátane
nákladov na zberné nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne a nie sú súčasťou miestneho poplatku.
3. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne :
a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, vrátane jedlých olejov a tukov,
ktorých je pôvodcom do nádob určených mestom na zber komunálneho odpadu,
b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, napojené na
verejnú kanalizáciu; 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 predpisu10,
c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

10

Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
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VI. Časť
PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA
ODOVZDÁVANIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ODPADOV
Článok 17
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Zberný dvor v Kolárove sa nachádza v Priemyselnom areáli a slúži obyvateľom s trvalým
pobytom v Kolárove alebo s prechodným pobytom ale s vydaným rozhodnutím mesta Kolárovo
s určeným miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na aktuálny
kalendárny rok.
Na zberný dvor je možne odovzdať drobný stavebný odpad podľa Článku 10 tohto Nariadenia,
vytriedené zložky komunálneho odpadu podľa Článku 12 odsek 2 tohto Nariadenia, odpadové
pneumatiky z osobných automobilov podľa článku 13 tohto Nariadenia a biologicky rozložiteľný
komunálny odpad vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností podľa
Článku 14 a 15 tohto Nariadenia
Batérie a akumulátory sa preberajú na zbernom dvore iba z osobných automobilov.
Elektro odpad sa preberá v nerozobratom stave.
Jedlé oleje a tuky sa preberajú vo vhodnom uzatvárateľnom obale.
Nadrozmerný a objemný komunálny odpad ako napr. nábytok, sedacie súpravy, musia byť
rozobrané, minimalizované a uložené na čo najmenší objem. Okná a dvere, ak v nich je sklenená
výplň, preberajú sa bez skla.
Občan sa musí pri privezení odpadu prihlásiť pracovníkovi na zberovom dvore. Pri odovzdávaní
objemného odpadu sa musí občan preukázať občianskym preukazom s trvalým pobytom v meste
Kolárovo. V prípade, že občan nemá trvalý pobyt v meste Kolárovo ale je prihlásený
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vie sa preukázať
rozhodnutím mesta o určení tohto poplatku má právo odovzdať objemné odpady v zbernom dvore
bezplatne. Všetky objemné odpady sa musia odovzdať za prítomnosti pracovníka zberného dvora.
V prílohe č. 2 je zoznam odpadov zatriedených pod katalógové čísla a názvy, a systém ich zberu,
resp. možnosti ich odovzdania

VII. Časť
SPÔSOB NAHLASOVANIA NEZÁKONNÉHO UMIESTNENIA ODPADU
SANKCIE
Článok 18
1.

2.

11)

Oznámenie o umiestnení odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s osobitným predpisom11
sa podáva na adresu :
a) Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie,
b) Mesto Kolárovo, Mestský úrad v Kolárove
Oznámenie obsahuje najmä :
a) Katastrálne územie, číslo listu vlastníctva, parcelné číslo nehnuteľnosti, kde sa nezákonne
umiestnený odpad nachádza,
b) druh odpadu (zmesový komunálny odpad, objemný odpad, stavebný odpad, odpad s obsahom
škodlivín, apod.)
§ 15 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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c) druh pozemku – spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok, pobrežné pozemky,

3.

4.

5.
6.
7.

inundačné územia apod.
d) množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom
Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto Nariadenia sú oprávnení:
- referent Oddelenia výstavby a životného prostredia alebo primátorom poverení zamestnanci
mesta
- príslušníci mestskej polície
Ten, kto koná v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona12 sa dopustí priestupku, ktorú
prejednáva okresný úrad alebo mesto podľa príslušnosti. Mesto môže uložiť pokutu za priestupky
do výšky 1 500 eur, okresný úrad môže uložiť pokutu za priestupky do výšky 2 500 eur.
Porušenie Nariadenia je priestupkom v zmysle zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení
neskorších predpisov
V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci Mestskej polície Kolárovo uložením
pokuty do výšky 33 Eur
Za porušenie ustanovení tohto Nariadenia právnickou osobou, alebo fyzickou osoboupodnikateľom, môže mesto Kolárovo uložiť pokutu do výšky 6638 Eur.

VIII. Časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 19
1.
2.
3.

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove sa na tomto nariadení uznieslo dňa 25.10.2021
Nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Kolárovo č. 3/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
na území mesta Kolárovo

V Kolárove, dňa 28.10.2021

Árpád Horváth
primátor mesta

§115, §116 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
12
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Príloha č. 1
Zoznam ulíc s konkrétnym dňom vývozu komunálneho odpadu v týždni

Pondelok : Orechová, Slnková, Švermova, Ul. Hviezdoslavova, Topoľová, Trnavská, Roľnícka, Mierová (od

Orechovej až k Roľníckej), Jilemnického, Mládežnícka, Osada Dankó Pištu, Východná,
Novozámocká, Považská, Banícka, Rovná, Dunajská, Dolná, L. Novomestského
Utorok : Rybárska, Ul. M. R. Štefánika, Krajná, Mierová (od ul. Školskej až k Orechovej), Ružová,
Ul. Antona Bernoláka, Sláviková, Ul. Györgya Klapku, Októbrové námestie, Školská (od
ul. Lesnej až k športovej hale), Záhradnícka, Radnótiho, Kvetná, Česká, Šafárikova, Lesná,
Podhájska, Jazerná, Komárňanská, Viktora Palkovicha, Ul. Slobody, Krížna, Štúrova,
Remeselnícka, Ul. Víťazstva,

Streda :

Veľká Gúta, Veľký Ostrov

Štvrtok : Ul. Reviczkého, Športová, Ul. Svätej Anny, Rábska, Slovenská, Kossuthova, Školská (od
ul. Slovenskej až k ul. Kossutha), Ul. I. Madácha, Budovateľská, Kostolné námestie, Dlhá,
Jókaiho, Harcsova (od ul. Dlhá až k ul. Hlavnej ), Ul. Práce, Hlboká, Studená strana,
Železničný rad, Partizánska, Mostová, Pražské námestie, Kollárova

Piatok :

Hlavná, Mlynská, Vrbová, Bratislavská, Jánošíkova, Poľná, Agátová, Harcsova, Horná,
Sládkovičova, Poľovnícka, Horný rad, Lipová, Staničná, Trávnická, Petőfiho rad, Ul. Ľ.
Podjavorinskej, Malinová, Jesenského nábrežie, Malodunajská
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Príloha č. 2
Zoznam odpadov a systém ich zberu, možnosti odovzdania
Systém zberu :

RD-od rodinných domov- vo vreciach
BD- od bytových domov, škôl a podnikov-1100 l kontajner
ZD – zberný dvor
Š – školské jedálne a reštaurácie
ZI - zber dva krát do roka (jar, jeseň)
Možnosti odovzdania: TR – triedený zber od rodinných a bytových domov
ZD – zberný dvor
Z - zmluvným partnerom

200101
200102
200103
200139
200140
200108
200110
200117
200121
200123
200125
200126
200127
200133
200135
200136
200138
200202
200201
200307

Papier a lepenka
Sklo
Viacvrstvový kombinovaný materiál
Plasty
Kovy
BR kuchynský a rešt. odpad
Šatstvo a textílie
Fotochemické látky
Žiarivky
Vyr. zariad. s obsahom chladiva
Jedlé oleje a tuky
Odpadové oleje
Farby tlačiarenské farby
Batérie a akumulátory s obsahom
škodlivín
Vyradené elektrické a elektronické
zariadenie so škodlinami
Vyradené elektrické a elektronické
zariadenie bez škodlivín
Drevo
Zemina a kamenivo
Biologicky rozložiteľný odpad
Objemný odpad
Pneumatiky

RD
RD
RD
RD
RD

Systém zberu
BD ZD
BD ZD
BD ZD
BD ZD
BD ZD
Š
BD ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD

BD
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Š

Odovzdanie
TR ZD
TR ZD
TR ZD
TR ZD
TR ZD
Z
ZD Z
ZD
ZD
ZD Z
ZD Z
ZD
ZD Z
ZD Z

ZD

ZD

Z

ZD

ZD

Z

ZD
ZD
ZD
ZD
ZD

ZD
ZD
ZD
ZD

