
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.03.2021 uznesením č.811, účinnosť: 26.03.2021 
 
Mesto Trenčín na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6ods. 
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 4 ods. 3 písm. g) tohto 
zákona a v súlade s§ 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

v y d á v a 
 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Trenčín č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Trenčín. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. Článok 2ods. 4 znie: 
„4. Komunálny odpad (ďalej len „KO“)  je 

a) 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, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane 
matracov a nábytku,  

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím 
charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.“ 
 

2.Článok 2 pôvodne označený ods. 42 sa mení na novovytvorený ods. 45. 
 
3. Článok 2 ods. 42 znie:  
„42. Časť mesta je na účely povinnosti zavedenia triedeného zberu komunálneho odpadu biologicky 
rozložiteľných kuchynských odpadov  časť mesta Trenčín, na ktorej sa nachádza domácnosť s IBV, ktorá čestným 
prehlásením preukáže, že všetok svoj vzniknutý biologicky rozložiteľný odpad skompostuje.“ 
 
4. V článku 2 sa za ods. 42 dopĺňa novovytvorený ods. 43, ktorý znie: 
„43. Bionádoba – je zberná nádoba určená na ukladanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“ 
 
5. V článku 2 sa za ods. 43 dopĺňa novovytvorený ods. 44, ktorý znie: 
„Škola alebo školské zariadenie – je výchovno-vzdelávacia inštitúcia vykonávajúca svoju činnosť na území mesta 
Trenčín 
 
6. Článok 8 ods. 8 znie:  
„8. Z hľadiska dodržania hygienických zásad v súvislosti so zavedením triedeného zberu biologicky rozložiteľných 
kuchynských odpadov sa na území mesta stanovuje frekvencia vývozu zmesového KO s minimálnou frekvenciou 
1 x mesačne.  Frekvencia vývozu komunálnych odpadov je vyznačená na zbernej nádobe nálepkou. Vývozy 
zberných nádob 1x za 14 dní sa uskutočňujú v nepárny týždeň, vývozy 1 x mesačne sa uskutočňujú v posledný 
bežný vývozný deň v mesiaci.“ 
 
 
7. Článok 8 ods. 10 znie:  
„10. Pre stanovenie minimálneho počtu zberných nádob na komunálny odpad a intervalu ich vývozu pre PO a 
FOP sa stanovuje: 
 
 a) Druh nádoby   Periodicita vývozu   Stanovený počet poplatníkov 
 120 (110) l   1 x za 14 dní   1 –  2 
 120 (110) l   1 x týždenne    3 – 6 
 120  (110) l   2 x týždenne    7 – 12 
 240 l     1 x týždenne    7 - 12 
 240 l    2 x týždenne    13 - 23 
 1 100 l     1 x týždenne    24 - 30 
 1 100 l     2 x týždenne    31 - 60 
 1 100 l     3 x týždenne    61 – 90 

 



Pre stanovenie minimálneho počtu zberných nádob na komunálny odpad a intervalu ich vývozu pre IBV (rodinné 
domy) a KVB (bytové domy), v ktorých je zavedený zber biologicky rozložiteľných odpadov vrátane kuchynského 
odpadu sa stanovuje : 
 
 
 
 

b) Druh nádoby   Periodicita vývozu   Stanovený počet poplatníkov 
120 (110) l   1 x za mesačne   1 –  2 

 120 (110) l   1 x za 14 dní   3-5 
 120 (110) l   1 x týždenne    6-9 
 240 l     1 x týždenne    10-16 
 240 l    2 x týždenne    17-26 

1 100 l     1 x týždenne    27 - 33 
 1 100 l     2 x týždenne    34 - 63 
 1 100 l     3 x týždenne    64-93 
 

 
Stanovenie počtu zberných nádob na komunálny odpad v zmysle písm. b) tohto odseku je možné aj pre PO 
a FOP, ktoré preukážu, že majú zavedený v prevádzke triedený zber a v súlade so zákonom o odpadoch likvidujú 
odpad z predmetu svojej podnikateľskej činnosti.“ 
 
8. Článok 15 znie:  
 

„Článok 15 
Nakladanie s biologickými rozložiteľnými KO 

 
1. Biologicky rozložiteľný KO (ďalej aj ako „BRO“) sa  delí na: 
a) BRO zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, tzv. „ zelený odpad“– t.j. tráva, lístie, drevný odpad 

zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, a pod. Ide o odpad, 
ktorý je vhodný aj na domáce, či iné kompostovanie, 

b) BRO z domácností a reštauračný odpad, ktorého pôvodcom je FOP a PO, ktorá prevádzkuje zariadenia 
spoločného stravovania, tzv. „kuchynský odpad“– t.j. šupy z čistenia zeleniny a ovocia, vaječné škrupiny, 
starý chlieb, kávové a čajové zvyšky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky 
pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli z kuchýň domácností, pri 
prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení 
domovov sociálnych služieb i  stravovacích zdravotníckych zariadení, 

c) jedlé oleje a tuky z domácností. 
 
2. Je zakázané ukladať BRO do zberných nádob na KO, na iné miesta než je určené alebo ho spaľovať. 
 
3. Na likvidáciu BRO obyvatelia mesta prednostne využívajú domáce kompostovanie. 

 

4. Na území mesta je zavedený zber BRO, tzv. „zeleného odpadu“ a tzv. „kuchynského odpadu“, a to 
prostredníctvom: 
a) 120 l a 240 l bio nádob alebo vlastných kompostovacích zásobníkov vo všetkých rodinných domoch,  
b) 120 l, 240 l a 660 l bio nádob vo všetkých bytových domoch, 

 c) jarného a jesenného upratovania do  špeciálne určených VOK (kampaňový sezónny zber), 
 d) zberných dvorov,  

e) špeciálnych kompostovateľných 120 l vriec určených na bioodpad. 
 

5.     Domácnosť každého IBV (rodinného domu) je povinná mať zabezpečené triedenie BRO, a to buď: 
 a) prostredníctvom hnedej 120 l alebo 240 l zbernej nádoby na BRO, za ktorú sa platí poplatok za KO 

a DSO v zmysle VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady(ďalej len „VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku“), pričom je možné 
do nej ukladať aj tzv. „zelený odpad“ aj tzv. „kuchynský odpad“ alebo 

 b) prostredníctvom vlastného kompostovacieho zásobníku dostatočnej kapacity. Odporúčaná veľkosť 
zásobníka by mala byť prispôsobená priemernej veľkosti pozemku, na ktorom BRO vzniká, pričom sa 
odporúča minimálne 1 liter zásobníka na 1 m² plochy záhrady/pozemku so zeleňou. Kompostovací 
zásobník sa musí nachádzať nad zemou, mal by byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie 
dostatočného prísunu vzduchu a umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom. Pri využívaní 
vlastného kompostovacieho zásobníka vzniká povinnosť obyvateľa mesta doložiť mestu podpísané 



čestné prehlásenie, že domácnosť má vlastný kompostovací zásobník. Uvedené čestné prehlásenie je 
súčasťou VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku. Povinnosť doložiť čestné prehlásenie 
nevzniká, ak si fyzická osoba v IBV zmluvne zabezpečí na svoje náklady údržbu záhrady a preukáže túto 
skutočnosť mestu platnou zmluvou so subjektom, ktorý tieto práce vykonáva. 

 
6.  Čestným prehlásením o využívaní vlastného kompostovacieho zásobníka sa obyvateľ mesta zaväzuje 

a berie na vedomie nasledovné skutočnosti, že : 
- bude riadne kompostovať všetok vzniknutý BRO z domácnosti,  
- mesto má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne zisťovanie za účelom preverenia a zistenia 
skutočností potrebných na svoje účely,  
- je zakázané vyhadzovať BRO do zbernej nádoby na KO, nakoľko v zmysle zákona o odpadoch je 
zakázané skládkovanie BRO, 
- si je vedomý skutočnosti, že porušenie zákona o odpadoch zakladá skutkovú podstatu priestupku 
v zmysle §115 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, pričom výška pokuty pre  fyzickú osobu je stanovená 
do výšky 1.500 €, 
- v prípade, že sa preukáže, že tento nepostupuje v zmysle tohto čestného prehlásenia, bude povinný si 
objednať likvidáciu BRO prostredníctvom bionádoby, 
- čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov vzniká povinnosť obyvateľa 
mesta ho aktualizovať do 30 dní od zmeny týchto údajov 
- je si vedomý následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení. 
 

7. Každý KBV (bytový dom) je povinný mať pri nádobe na KO zavedený triedený zber BRO. KBV so záhradou 
alebo pozemkom vo svojom vlastníctve, na ktorom sa nachádza zeleň, využívajú  bionádobu na ukladanie 
aj na tzv. “zeleného odpadu“ aj na tzv. „kuchynské odpady“. KBV, ktorého obyvatelia sú paušálne platiacimi 
poplatníkmi, je pridelená bionádoba zahrnutá do paušálneho poplatku za KO a DSO. 

8.  Zberné nádoby na BRO v IBV (rodinné domy) sú vyvážané podľa platného Harmonogramu vývozu BRO, 
ktorý je uverejňovaný aktuálne na webovej stránke mesta www.trencin.sk, v mesačníku INFO alebo 
k dispozícii  v tlačenej forme na Klientskom centre MsÚ. Zbernú nádobu na BRO treba mať vyloženú v deň 
vývozu na verejne prístupnom mieste od 6.00 hod. Zberné nádoby na BRO v KBV sú vyvážané minimálne 
1 x týždenne, resp. podľa naplnenosti. 

 
9.   Náklady na nakladanie s BRO sú súčasťou miestneho poplatku za KO a DSO.  
 

10.  Doplnkovou službou pre triedenie BRO, ktorá nenahrádza domácnosti zvolený systém triedenia BRO 
počas celého roku, je možnosť odvozu BRO v kompostovateľných 120 l vrieciach označených nálepkou 
„Marius Pedersen“ určených výlučne na BRO. Je možné ich zakúpiť v Klientskom centre MsÚ. Na vývoz 
môžu byť vyložené len v termíne v zmysle Harmonogramu vývozu BRO na danej ulici, ak sa na ulici 
nejaké bionádoby nachádzajú. V cene jedného vreca sú zahrnuté náklady na jeho odvoz a uloženie 
odpadu na kompostáreň. Keďže ide o kompostovateľné vrecia, trvanlivosť tohto vreca sa uvádza 90 dní. 

 
11. Všetky BRO, ktoré vznikli na území mesta, budú zhodnocované v kompostárni.“ 

 
9. Článok 16 znie:  

„Článok 16 
Školské zbery 

 
1. Školy a školské zariadenia vykonávajúce školský zber, sú povinné do konca mesiaca nasledujúceho po 

ukončení štvrťroka, v ktorom vykonali školský zber, oznamovať mestu a OZV množstvo vyzbieraného 
odpadu, druh (kód) odpadu podľa Katalógu odpadov, kód zhodnotenia odpadov podľa Prílohy č. 1 zákona 
o odpadoch a zhodnotiteľa odpadu. 

2. Táto povinnosť sa nevzťahuje na školy a školské zariadenia, ktoré odovzdali odpad zo školského zberu 
spoločnosti, s ktorou má mesto uzavretú zmluvu v súlade s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch.“ 
 

10. Článok 26 ods. 10 písm. c) znie:  
„c) biologicky rozložiteľný odpad  
- je možné odovzdávať len drevnú hmotu (konáre, orezy stromov), príp. bioodpad z úprav krov a živých 

plotov 
- nie je dovolené dovážať biologické odpady v štádiu rozkladu, hnoj, uhynuté zvieratá alebo ich  zvyšky, 

korene a koreňové baly a pokosenú trávu a lístie, ktoré je domácnosť povinná skompostovať 
v zmysle tohto VZN, 

http://www.trencin.sk/


- v prípade dovozu drevnej hmoty (konáre, oriezky stromov) musí byť táto prispôsobená vytvoreným 
podmienkam, čo znamená, že konáre majú byť dostatočne porezané tak, aby ich bolo možné uložiť 
do  zbernej nádoby 

- rozmery a hmotnosť majú vyhovovať bezproblémovej manipulácii, 
- v prípade väčšieho množstva BRO môže byť poplatník vyzvaný, aby tento odpad odviezol na 

kompostáreň, 
- je umiestňovaný do otvoreného kontajnera.„ 

 
11. V článku 29 sa dopĺňa nový ods. 5, ktorý znie:  
„5. VZN mesta Trenčín č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trenčín č. 7/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín schválilo Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 10.03.2021 uznesením č. 811 a nadobúda účinnosť 15 - tym dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Mgr. Richard Rybníček v.r. 

                    primátor mesta  
 


