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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. 15/2017
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 ako papier, kov, plasty a sklo2).
II. Časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 3
Pôsobnosť

1.

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 predpisom3).

1)

§ 3, § 80 - § 82 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha č. 3 bod V. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 80, § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
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2.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s triedenými zložkami, ktoré vznikli na území
mesta Kolárovo, s drobnými stavebnými odpadmi a biologicky rozložiteľnými komunálnymi
odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto Kolárovo, ak osobitný predpis4)
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, elektroodpad z domácností, biologicky rozložiteľné
komunálne odpady, osoba zodpovedná za zber komunálnych odpadov, zberný dvor,
prevádzkovateľ kuchyne a pod. upravuje osobitný právny predpis.5
III. Časť
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 5
1.

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom
o odpadoch; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto
rozhodnutím6.
2. Pôvodca odpadu má právo na :
a) poskytnutie zberných nádob alebo vriec v množstve a druhu zodpovedajúcom systému
zberu triedených odpadov a zmesových komunálnych odpadov, ak ich nemá vo svojom
vlastníctve,
b) zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu,
c) 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 podľa podmienok
uvedených v tomto nariadení a harmonogramu triedeného zberu,
b) zber a odvoz objemného odpadu, elektro odpadov z domácností a odpadových batérií a
akumulátorov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín
v intervaloch podľa tohto nariadenia a harmonogramu triedeného zberu, 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, okrem
drobného stavebného odpadu na zbernom dvore, ktorý sa nachádza na území mesta,
v ktorej je poplatníkom, alebo ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého
členom je obec, v ktorej je poplatníkom,
4)

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
6
§ 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5
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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 zberom, efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov a spôsobe ich zhodnotenia resp. zneškodnenia.
4. Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie
v domácnosti7,je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe oprávnenej na
nakladanie s odpadmi5), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti, ako je materiál,
palivo8) alebo iná vec určená na konečnú spotrebu okrem nebezpečného odpadu, elektro
odpadu, odpadových pneumatík a použitých batérií a akumulátorov; konečnou spotrebou sa
rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad.

Článok 6
Program odpadového hospodárstva
1.

Mesto Kolárovo
hospodárstva.9.

je povinná vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového

Článok 7
Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného
prúdu
1.

2.
3.

Oddelene zbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu sa
rozumie :
a) elektro odpad z domácností,
b) použitá batéria alebo akumulátor – prenosná, gombíková, automobilová,
c) odpady z obalov – papier, sklo, plasty, kovy, tetra pak,
d) odpady z neobalov – papier, plast, sklo, tetra pak.
Organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba je povinná zabezpečiť odobratie celého
množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu
odpadu z mesta, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu.
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
na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a na úpravu výšky
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

7)

§ 97 ods. 1 písm. n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú
požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
9
Na základe § 10 ods. 1 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8)
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IV. Časť
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI, VYTRIEDENÝMI ZLOŽKAMI
Z KOMUNÁLNEHO ODPADU A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
Článok 8
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
1.

2.

3.

4.

Na území mesta Kolárovo sa uplatňuje systém zberu zmesového komunálneho odpadu :
a) paušálny odvozový zber komunálnych odpadov z domácností - potrebný počet a typ
zberných nádob je umiestnený pri každom rodinnom dome, zber odpadov sa uskutočňuje
v pravidelných, vopred stanovených intervaloch,
b) paušálny donáškový zber komunálnych odpadov z domácností - potrebný počet a typ
zberných nádob je umiestnený v donáškovej vzdialenosti do 30 m od bytového domu,
zber odpadov sa uskutočňuje vo vopred stanovených intervaloch;
c) množstvový donáškový zber komunálnych odpadov z domácností - potrebný počet a typ
zberných nádob - kontajnerov je umiestnený v donáškovej vzdialenosti do 100 m;
uplatňuje sa v rekreačných a chatových oblastiach alebo záhradkárskych lokalitách,
rómskych osadách a sídliskách, kde sa donášková vzdialenosť prispôsobuje potrebám
a finančným možnostiam na počet umiestnených kontajnerov v takýchto lokalitách, čiže
môže byť aj väčšia; pričom sa prihliada aj na sezónnosť lokality a prístup pre zberové
vozidlo,
d) množstvový zber odpadov - zber komunálnych odpadov, ktorých pôvodcom je fyzická
osoba alebo právnická osoba do vybraného typu zberných nádob a individuálne určeného
intervalu odvozu, pričom sa deň odvozu musí prispôsobiť harmonogramu zvozu v danej
lokalite a môže byť aj dlhší ako 14 dní.
Na území mesta Kolárovo nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho
odpadu. Na základe žiadosti mesto je povinné zaviesť množstvový zber u takej právnickej
osoby, ktorá preukáže, že
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením
alebo iným nežiaducim únikom.
Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu zmesového komunálneho odpadu sú:
a) 110 l vrece - v prevádzkach úradov, inštitúcií, právnických osôb
b) 110 l, 120 l, 240 l - zberné nádoby v rodinných domoch, v „malých“ bytových domoch,
v prevádzkach úradov, inštitúcií, právnických osôb,
c) 1100 l - maloobjemové kontajnery v bytových domoch, na sídliskách a v prevádzkach
právnických osôb,
d) 7, 13 m3 – veľkokapacitné a veľkoobjemové kontajnery (VKK ), len v určených
lokalitách (napr. záhradkárske lokality, rekreačné a chatové oblasti, rómske sídliská
a osady).
Na zber zmesového komunálneho odpadu a pre množstvový zber mesto Kolárovo zabezpečí:
a) v rodinných domoch a v obdobných domoch so 4 bytovými jednotkami s počtom
obyvateľov do 2 osôb jeden kus 120 l, príp. 110 l zbernej nádoby (u 4 bytových jednotiek
1 ks na rodinu), s frekvenciou odvozu odpadov 52 krát ročne,
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5.

6.

7.

8.
9.

b) v rodinných domoch a v obdobných domoch so 4 bytovými jednotkami s počtom
obyvateľov od 3 do 6 osôb jeden kus 120 l, príp. 110 l zbernej nádoby (u 4 bytových
jednotiek 1 ks na rodinu), s frekvenciou odvozu odpadov 52 krát ročne,
c) v rodinných domoch a v obdobných domoch so štyrmi bytovými jednotkami s počtom
obyvateľov od 7 osôb do 12 osôb 2 kusy 120 l, príp. 110 l zberných nádob (u 4 bytových
jednotiek 2 ks na rodinu), resp. 1 kus 240 l nádoby (u 4 bytových jednotiek 1 ks
na rodinu), s frekvenciou vývozu odpadov 52 krát ročne,
d) v bytovom dome a v ostatných budovách na bývanie na každých začatých 35 osôb jeden
kus 1 100 l kontajnera, s frekvenciou odvozu odpadov 52 krát ročne; v prípade
obmedzeného priestoru pre umiestnenie ďalších zberných nádob sa určuje frekvencia
max. 3 x týždenne
e) v rodinných domoch a v obdobných domoch so 4 bytovými jednotkami s počtom
obyvateľov nad 8 osôb po dohode so správcom nehnuteľnosti potrebný počet zberných
nádob s dostatočnou frekvenciou odvozu odpadov, pričom sa primerane využijú
ustanovenia písm. a), b) a c) tohto odseku,
f) pre pôvodcov používajúcich 120 l, 110 l príp. 240 l zbernú nádobu sa stanovuje
frekvencia odvozu odpadov 52 krát ročne ,
g) pre pôvodcov používajúcich 110 l, príp. 1100 l zbernú nádobu sa stanovuje frekvencia
odvozu odpadov 52 krát ročne,
h) pre rekreačné a chatové oblasti alebo záhradkárske lokality, rómske osady a sídliská sa
určuje 7 a 11 m3 kontajner a stanovuje sa frekvencia v sezóne od 15.marca do 30. októbra
min. raz za 2 týždne a max. raz za týždeň
i) pre rekreačné a chatové oblasti alebo záhradkárske lokality, rómske osady a sídliská sa
určuje 7 a 11 m3 kontajner a stanovuje sa frekvencia mimo sezóny max. 1 x mesačne,
za predpokladu zjazdnosti komunikácie
V závislosti od skutočného alebo predpokladaného množstva tvorby zmesového
komunálneho odpadu, môže správca nehnuteľnosti počet zberných nádob a kontajnerov a
frekvenciu odvozu odpadov spresniť po dohode s oprávnenou osobou a so súhlasom mesta
Kolárovo.
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.
Pre zber komunálneho odpadu z cintorínov sa určuje počet zberných nádob a frekvencia ich
vývozu nasledovne:
1100 l nádoby a 7m3 kontajnery na ostatný odpad z cintorína (vence, kahance, umelé
kvety...) – vývoz podľa nutnosti/frekvencia sa určuje max. 1 x týždenne. Služba sa
zabezpečuje u organizácie poverenej zberom.
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.
Zmesový komunálny odpad sa zneškodňuje skládkovaním na skládke odpadov činnosťou
D1, podľa
osobitného predpisu5), na základe vydaných právoplatných rozhodnutí
na prevádzkovanie.
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Článok 9
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
1.
2.
3.
4.
5.

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
Pôvodca si môže zakúpiť zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad z predajní na území
mesta Kolárovo, v ktorých sú k dispozícií zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu
komunálnych odpadov v meste Kolárovo v objeme: 110 l, 120 l, 240 l
Náklady na zbernú nádobu v objeme 1100 l - maloobjemové kontajnery sú súčasťou
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného
predpisu.10
Cena za jednotlivé typy nádob je zverejnená na stránke mesta www.kolarovo.sk a stránke
zmluvnej zberovej spoločnosti www.gutaservice.sk, prísp.org., Kolárovo
Iná veľkosť nádoby nie je kompatibilný s navrhnutým systémom zberu v meste.

Článok 10
Zber objemného odpadu
1.

2.
3.

4.

Na území mesta sa uplatňuje systém zberu a prepravy objemného odpadu na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia :
a) dvakrát ročne (jar a jeseň)
b) formou zberného dvora (celoročne, letný a zimný režim).
Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu objemných odpadov sú:
a) 5, 7 a 11 m3 – veľkokapacitné a veľkoobjemové kontajnery
V prípade nutnosti zberu objemného odpadu mimo určený harmonogram je možné
realizovať zber iba mimoriadnou objednávkou s podrobným zdôvodnením (napr. deratizácia
spoločných priestorov, rekonštrukcia bytového domu a pod.), ktorá bude doručená
na oddelenie výstavby a životného prostredia mestského úradu.
Zoznam ulíc s harmonogramom (konkrétne dni v týždni a na danej ulici) vývozu objemného
odpadu je vyhlásený v mestskom rozhlase je uverejnený v káblovej televízie a na stránke
mesta www.kolarovo.sk

Článok 11
Zber odpadu s obsahom škodlivín
1.

2.

Na území mesta sa uplatňuje systém zberu a prepravy odpadu s obsahom škodlivín na účely
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia :
a) dvakrát ročne (jar a jeseň),
b) formou zberného dvora (celoročne, letný a zimný režim).
Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadov s obsahom škodlivín sú:
a) 5, 7 a 11 m3 – veľkokapacitné kontajnery (VKK) a 1100 l zberné nádoby

10

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a aktuálne všeobecne záväzné nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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3.
4.

Maximálny počet dní pre zber odpadu s obsahom škodlivín na danej ulici je 1 kalendárny
deň, pod dohľadom určenej osoby mestského úradu.
Zoznam ulíc s harmonogramom vývozu objemného odpadu je vyhlásený v mestskom
rozhlase je uverejnený v káblovej televízie a na stránke mesta www.kolarovo.sk.
Článok 12
Podrobnosti o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi

1.

2.
3.

4.

Na území mesta Kolárovo sa uplatňuje systém zberu drobného stavebného odpadu :
a) množstvový zber odpadov, ktorých pôvodcom je fyzická osoba, ktorá platí miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu10)
vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom
za daný čas.
Drobný stavebný odpad odovzdáva jeho pôvodca na zbernom dvore Priemyselný areál 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 predpisu10, 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
(úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane keramických
zriaďovacích predmetov ako sú umývadlá, toalety), stavebné materiály obsahujúce škvaru,
pórobetón apod.) neumožňuje jeho zber spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku, sú
jeho pôvodcovia povinní si objednať veľkokapacitný alebo veľkoobjemový kontajner
u organizácie poverenej zberom. Za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín, ktorý
umiestnila fyzická osoba do pristaveného veľkokapacitného alebo veľkoobjemového
kontajnera je určený miestny poplatok podľa osobitného predpisu3), ktorý je splatný mestu
podľa skutočného množstva.

V. Časť
TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU
Článok 13
Podrobnosti o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov
1.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný vytriediť z komunálnych odpadov nasledujúce
zložky a odovzdať ich v rámci triedeného zberu odpadov:
a) papier a lepenka
b) sklo
c) viacvrstvové kombinované materiály
d) plasty z komunálnych odpadov (PET - odpady z polyetyléntereftalátu, PE – odpady
z polyetylénu, LDPE –odpady z nízko hustého polyetylénu, HDPE – odpady z vysoko
hustého polyetylénu, PS – odpady z polystyrénu, PA – odpady z polyamidu)
e) kovy a kovové obaly bez obsahu škodlivín
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2.
3.

4.

5.

f) biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, parkov, vr. odpadu z cintorínov (odpad
zo zelene)
g) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, okrem toho, ktorého pôvodcom je podnikateľ
prevádzkujúci zariadenie spoločného stravovania,
h) šatstvo a textílie
i) rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, detergenty s obsahom škodlivín, vr.
obalov
j) detergenty bez obsahu škodlivín
k) cytotoxické a cytostatické liečivá, vr. humánnych a veterinárnych liekov
l) iné liečivá, humánne a veterinárne lieky
m) žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
n) vyradené zariadenia s obsahom chladiva – chladničky, mrazničky, klimatizácie
o) jedlé oleje a tuky
p) odpadové oleje (najmä motorové a prevodové),
q) farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky vr. obalov
r) farby, lepidlá a živice bez obsahu škodlivín
s) batérie a akumulátory s obsahom škodlivín
t) iné batérie a akumulátory bez obsahu škodlivín
u) elektrické a elektronické s obsahom škodlivín
v) elektrické a elektronické s bez obsahu škodlivín
w) drevo s obsahom nebezpečných látok
x) iné drevo
y) odpady z vymetania komínov
z) zemina a kamenivo
aa) objemný odpad
bb) drobný stavebný odpad
cc) zdravotnícke pomôcky
V prílohe č. 2 je zoznam odpadov zatriedených pod kat. č. 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
c) 5, 7 a 11 m3 veľkokapacitné kontajnery (VKK), len v zbernom dvore
Zberné nádoby, na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov sú navzájom
farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho
odpadu, sú označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm × 25 cm, ktorý je
čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje
údaje o tom, pre ktorý odpad je nádoba určená.
Na zber triedených zložiek komunálneho odpadu určených na zhodnotenie občania žijúci
v bytových domoch a na sídliskách sa určuje objem nádoby a to nasledovne:
a) v bytových domoch na každých 35 obyvateľov min. 4 ks 1100 l kontajnerov odlíšených
farebných vyhotovením a rozlíšených nápisom - papier a lepenka, sklo, plasty a kov,
tetrapak s odvozom odpadu podľa naplnenia kontajneru, minimálne však: plast - odvoz
týždenne; kov, papier, tetrapak, sklo - odvoz dva krát za mesiac.
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6.

7.
8.

Na území mesta Kolárovo sa uplatňuje systém zberu triedených zložiek komunálneho
odpadu :
a) donáškový intervalový zber triedených zložiek komunálnych odpadov - potrebný počet a
typ zberných nádob je umiestnený v donáškovej vzdialenosti do 50 m od bytového domu,
zber odpadov sa uskutočňuje vo vopred stanovených intervaloch
Zberné nádoby zodpovedajúce systému triedeného zberu odpadov sú označené nápisom,
ktorú vytriedenú zložku je do nej možné ukladať.
Ak sa pri zbere triedeného odpadu zistí, že niektorá zložka v zbernej nádobe je znečistená
iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie a obsahuje viac ako
50 % inej zložky na akú je určená, nádoba bude vyprázdnená pri najbližšom zbere
zmesových komunálnych odpadov.
Článok 14
Náklady na zbernú nádobu na triedený zber zložiek komunálneho odpadu

1.

2.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa uplatňuje pre triedený zber nasledujúcich zložiek
komunálneho odpadu :
a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
b) elektro odpady z domácností,
c) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory.
Náklady na zberné nádoby, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov nie sú
súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady podľa
osobitného predpisu10) a znáša ich výrobca vyhradeného prúdu, organizácia zodpovednosti
výrobcu alebo tretia osoba.
Článok 15
Iné odpady

1.
2.
3.
4.

11)

Veterinárne a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami je potrebné odovzdávať
do verejných lekární. Zdravotné pomôcky nespotrebované fyzickými osobami je potrebné
odovzdávať do verejných lekární.
Náklady na zberné nádoby na veterinárne, humánne lieky a zdravotné pomôcky
nespotrebované fyzickými osobami znáša verejná lekáreň.
Odstraňovanie starých vozidiel z verejných priestranstiev sa riadi osobitným predpisom11).
Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Konečný používateľ pneumatiky je
povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi
pneumatík. Zoznam miest distribútorov, kde je možné odovzdať odpadové pneumatiky je
uvedený v Prílohe č. 3 a na stránke mesta Kolárovo.

§ 60, 62, 63, 64, 66 a 67 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Článok 16
Výkup zložiek komunálnych odpadov
1.
2.

Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu je povinný mať uzatvorenú zmluvu
s mestom.
Na vykonávanie výkupu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (papier, sklo,
plasty, kov, tetrapak)
a odpadov z vyhradeného prúdu (elektro odpady z domácností,
použité prenosné a automobilové batérie a akumulátory) a na zber starých vozidiel
v zariadení na zber odpadov alebo bez zariadenia na zber odpadov sa zmluva nevyžaduje.

VI. Časť
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM
Článok 17
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRKO“)
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad pre účely tohto nariadenia je :
a) jedlé oleje a tuky z domácností,
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je právnická
osoba – prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania,
c) biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane odpadu
z cintorínov.
Mesto nezavádza a nezabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských
odpadov z domácností. Fyzické osoby zhromažďujú biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad z domácností do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
Pre pôvodcov 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 t12).
Ustanovenia tohto nariadenia platia rovnako aj pre pôvodcov BRKO z rekreačných a
chatových oblastí alebo záhradkárskych osád.
Pôvodcovia BRKO, ktorí ho nemajú možnosť skompostovať alebo inak zhodnotiť, ho môžu
odovzdať na zbernom dvore priamo v mestskej kompostárni. Odovzdanie odpadu zo zelene
priamo na mestskej kompostárni sa preberá v množstve max. 1 m3 do mesiaca na jednu
adresu, nie na osobu. Odpad z konárov a z orezov musí byť minimalizovaný. Odpad z dreva
bez obsahu škodlivín a zvyšky zeminy a kameniva sa preberajú v množstve max. 1 kubický
meter do mesiaca jednu adresu, nie na osobu.
Mesto pri triedenom zbere BRKO určuje pre pôvodcov bývajúcich v individuálnej bytovej
výstavbe :
a) zbernú nádobu a s objemom 1110 l, pričom frekvencia odvozu zberných nádob je dva
krát za mesiac, ( platné od 1.1.2017)
b) kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi
vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. ( platné od 1.1.2017 )

12)

§ 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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7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek BRKO sú súčasťou
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného
predpisu 10
Náklady na kompostovacie zásobníky sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu10
a znáša ich pôvodný
pôvodca bývajúci v individuálnej bytovej výstavbe.
Vianočné stromčeky uložia pôvodcovia bývajúci v bytových domoch vedľa 1100 l nádob
na zmesový komunálny odpad a v lokalitách s rodinnými domami a obdobnými domami
na miesta určených mestom. Zoznam miest zverejní mesto obvyklým spôsobom (miestny
rozhlas, káblová televízia). Za ich zber a prepravu zodpovedá organizácia poverená zberom.
Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu BRKO sú:
a) 5, 7 a 11 m3 – veľkokapacitné a veľkoobjemové kontajnery (VKK ) a 1100 l zberné
nádoby
Zber, prepravu a zhodnotenie BRKO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene alebo údržby
zelene vrátane
parkov a cintorínov z pozemkov mesta zabezpečuje Gúta Service,
príspevková organizácia mesta Kolárovo, ako správca verejnej zelene.
Odvoz odpadov zo zelene, vznikajúcich z činnosti, správy alebo z údržby zelene, vrátane
parkov a cintorínov z pozemkov právnických osôb a občianskych združení si zabezpečujú
títo pôvodcovia sami prostredníctvom oprávnenej organizácie.
Pre rekreačné a chatové oblasti alebo záhradkárske lokality sa určuje 7 alebo 11 m3 kontajner
a stanovuje sa frekvencia v sezóne od 15.marca do 30. októbra min. raz za 2 týždne a max.
raz za týždeň. Pre rekreačné a chatové oblasti alebo záhradkárske lokality sa určuje 7 alebo
11 m3 kontajner a stanovuje sa frekvencia mimo sezóny len podľa nutnosti, na základe
odsúhlasenia mestom, za predpokladu zjazdnosti komunikácie.
Pre odpad zo zelene mesto zabezpečuje materiálové zhodnotenie týchto odpadov v mestskej
kompostárni činnosťou R3 podľa prílohy č. 1 osobitného predpisu4), na základe vydaných
právoplatných rozhodnutí na prevádzkovanie.
Pre zber BRKO z cintorínov sa určuje počet zberných nádob a frekvencia ich vývozu
nasledovne :
a) cintorín 1 ks VKK na zeleň z cintorína – vývoz podľa nutnosti vo vopred dojednaných
dňoch cez mesto. Služba sa zabezpečuje u správcu verejnej zelene.

VII. Časť
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KUCHYNSKÝM
A REŠTAURAČNÝM ODPADOM OD PREVÁDZKOVATEĽA KUCHYNE
Článok 18
1.
2.

Prevádzkovateľ kuchyne zhromažďuje osobitne biologicky rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad a jedlé oleje a tuky, a to do samostatne na to určených vhodných nádob.
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.
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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
predpisu13),
c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

VIII. Časť
PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA
ODOVZDÁVANIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ODPADOV
Článok 19
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

13)

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.
Bezplatne sa tu môžu odovzdávať nasledovné druhy odpadov: sklo, papier a lepenka, tetra
paky, plasty vr. stavebného a obalového polystyrénu (PS), batérie a akumulátory, vr.
prenosných a gombíkových, elektro odpad vr. žiariviek a osvetľovacích telies, odpad zo
zelene vr. dreva, zvyšky zeminy a kameniva, šatstvo a textílie, odpady z obsahom škodlivín
ako drobná chémia, odpadové oleje, lepidlá, rozpúšťadlá, znečistené alebo napustené drevo
apod., jedlé oleje a tuky, nadrozmerný a objemný komunálny odpad.
Sklo, papier a lepenka, tetra paky, plasty a kovy, ktorých vznik sa dá predpokladať
z domácností, vr. nehnuteľností slúžiacich na 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 sa preberajú bez
obmedzenia množstva.
Stavebný a obalový PS nesmie byť rozdrobený, preberá sa v celých kusoch z dôvodu jeho
ďalšieho materiálového zhodnotenia.
Automobilové batérie a akumulátory sa preberajú v množstve max. 2 ks za rok na jednu
adresu, nie na osobu. Množstvo prenosných batérií vr. gombíkových článkov alebo sady
batérií nie je obmedzené množstvom.
Elektro odpad sa preberá v množstve max. 1 ks za mesiac na jednu adresu, nie na osobu.
Odpad zo zelene sa preberá v množstve max. 1 m3 do mesiaca na jednu adresu, nie na osobu.
Odpad z konárov a z orezov musí byť minimalizovaný. Odpad z dreva bez obsahu škodlivín
a zvyšky zeminy a kameniva sa preberajú v množstve max. 1 prívesný vozík do mesiaca
jednu adresu, nie na osobu.
Šatstvo a textílie sa preberajú bez obmedzenia množstva.

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
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9.
10.
11.

12.

13.

Odpady z obsahom škodlivín ako drobná chémia, odpadové oleje, lepidlá, rozpúšťadlá,
znečistené alebo napustené drevo sa preberajú v množstve max. 3 ks za mesiac na jednu
adresu, nie na osobu, pričom max. objem nádoby je 25 l.
Jedlé oleje a tuky sa preberajú vo vhodnom uzatvárateľnom obale v množstve max. 1 l
za jeden mesiac na jednu adresu, nie na osobu.
Nadrozmerný a objemný komunálny odpad ako napr. nábytok, sedacie súpravy, koberce
v množstve max. 500 kg za 1 mesiac na jednu adresu, nie na 1 osobu. Nábytok a sedacie
súpravy musia byť rozobrané, minimalizované a uložené na čo najmenší objem. Okná
v počte max. 4 ks a dvere v počte max. 4 ks za rok na jednu adresu, nie na osobu.
Občan sa musí pri privezení odpadu prihlásiť pracovníkovi na zberovom dvore.
Pri odovzdávaní 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 odpady v zbernom
dvore bezplatne. Všetky odpady sa musia odovzdať za prítomnosti pracovníka zberného
dvora.
Nakoľko odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom, nie je možné ich odovzdať
do zberného dvora. Konečný používateľ je povinný zabezpečiť ich nakladanie v súlade
s článkom 15 ods.4 tohto nariadenia.

IX. Časť
SPÔSOB NAHLASOVANIA NEZÁKONNÉHO UMIESTNENIA ODPADU
Článok 20
1.

2.

14)

Oznámenie o umiestnení odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s osobitným
predpisom14sa podáva na adresu :
a) Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie,
b) Mesto Kolárovo, Mestský úrad v Kolárove
Oznámenie obsahuje najmä :
a) kat. úz., LV, parc. č. nehnuteľnosti kde sa nezákonne umiestnený odpad nachádza,
b) druh odpadu (zmesový komunálny odpad, objemný odpad, stavebný odpad, odpad
s obsahom škodlivín, apod.)
c) druh pozemku – spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok, pobrežné
pozemky, inundačné územia apod.
d) množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom

§ 15 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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X. Časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 21
1.
2.
3.

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove sa na tomto nariadení uznieslo dňa 11.12.2017
Nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Kolárovo č. 7/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na
území mesta Kolárovo a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 17/2016 ktorým
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom na území mesta č. 7/2016

V Kolárove, dňa 13.12.2017

Árpád Horváth
primátor mesta
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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, Partizánska, Krížna, Štúrova, Remeselnícka, Ul. Víťazstva, Mostová, Pražské
námestie, Kollárova
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
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
ZD – zberný dvor
Z - zmluvným partnerom

200101
200102
200103
200139
200140
200101
200108
200110
200117
200119
200121
200123
200125
200126
200127
200133
200135
200136
200138
200141
200202
200201
200307

Papier a lepenka
Sklo
Viacvrstvový kombinovaný materiál
Plasty
Kovy
Biologicky rozložiteľný odpad
BR kuchynský a rešt. odpad
Šatstvo a textílie
fotochemické látky
pesticídy
žiarivky
vyr. zariad. s obsahom chladiva
jedlé oleje a tuky
odpadové oleje ( motorový prevodový
)
farby tlačiarenské farby
batérie a akumulátory s obsahom
škodlivín
vyradené elektrické a elektronické
zariadenie
vyradené elektrické a elektronické
zariadenie
drevo
odpady z vymetania komínov
zemina a kamenivo
biologicky rozložiteľný odpad
objemný odpad

RD
RD
RD
RD

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

BD

ZD
ZD

Š

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

ZI

ZD
ZD

Z
Z

ZD

ZI

ZD

Z

ZD

ZI

ZD

Z

ZI
ZI

ZD
ZD
ZD
ZD
ZD

ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
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Príloha č. 3
Zoznam distribútorov pneumatík

Fekete Ladislav – Pneuservis, Krajná 25
Pneumont – Zsolt Kucsora, Železničný rad 1
Czirák Csaba- CZ Pneu-Servis, Štúrova 12A
Keszeli Róbert – Pneuservis – Autoservis, Os. Reviczkého 45
EDI – TRANS- Slovenská 69/A
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