
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 08.06.2016 uznesením č. 589, účinnosť: 01.07.2016 

- novelizácia: VZN č.16/2016 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 14.12.2016 uznesením č. 

747, účinnosť: 01.01.2017 

- novelizácia: VZN č.16/2017 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.12.2017 uznesením č. 

1197, účinnosť: 01.01.2018 

- novelizácia: VZN č.2/2021 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 § 6 ods. 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 

(ďalej len „Zákon o odpadoch“)  

 
v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín číslo   7/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Trenčín 

 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  

 
Článok 1 

Účel,  pôsobnosť a predmet nariadenia 

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

nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „KO a DSO“) 

vyprodukovanými na území mesta Trenčín v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 

 

2. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného 

poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. 

 

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

oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. 

 

4. Toto VZN upravuje podrobnosti o  nakladaní so zmesovým KO a DSO, spôsobe zberu  a prepravy KO, 

nakladaní s  biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, nakladaní s    biologicky    rozložiteľným    

kuchynským odpadom a  reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,  spôsobe a podmienkach 

triedeného zberu KO, najmä zberu elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov 

z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, použitých prenosných batérií a akumulátorov 

a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných 

fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, jedlých olejov a tukov, šatstva a textilu, spôsobe zberu 

objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, spôsobe spätného zberu 

odpadových pneumatík, spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, prevádzkovaní 

zberných dvorov, spôsobe zberu DSO a dôvody   nezavedenia   triedeného     zberu    komunálnych   

odpadov    pre   biologicky    rozložiteľný kuchynský odpad. 

 

5. Na území Mesta sa pri nakladaní s odpadmi uplatňuje nasledujúca hierarchia so záväznosťou poradia 

priorít: 

 predchádzanie vzniku odpadu, 

 príprava na opätovné použitie, 

 recyklácia, 

 iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie), 

 zneškodňovanie. 

 

6. Mesto je povinné vypracovať vlastný program mesta, nakoľko ročná produkcia KO vr. DSO presahuje  

350 ton a počet obyvateľov prevyšuje 1000. 

 



 

 

Článok 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

Na účely tohto VZN sa rozumie: 

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

so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi1 povinný sa jej zbaviť. 

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

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

týchto odpadov. 

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

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. 
5. 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. 

6. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení 

zložiek komunálneho odpadu. 

7. Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) 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 (napr. úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, zvyšky 

kameniva, a pod.). 

8. Biologický odpad (ďalej len „BIO odpad“) je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, 

odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných 

zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov. 

9. Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“) je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym 

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

zo záhrad a parkov. 

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

je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady (§ 105 ods. 3 Zákona o odpadoch). 

11. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, vrátane odpadu z potravín a jedlých 

olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na odpad pochádzajúci od fyzických osôb z domácností, za ktorý 

zodpovedá mesto a na odpad pochádzajúci z prevádzkovania reštaurácií, zo stravovacích zariadení,    za 

ktorý zodpovedá právnická osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia 

domovov sociálnych služieb, stravovacie  prevádzky zdravotníckych zariadení, bufety, stánkový predaj 

stravy a pod.), (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“). 

12. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu 

nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie 

 obchodníka alebo sprostredkovateľa. 

13. Zber odpadu (vr. mobilného) je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného 

triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 

14. Výkup odpadu (vr. mobilného) je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo 

fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.  

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

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

pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v 

prílohe č. 1. Zákona o odpadoch. 

16. Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným 

výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je 

uvedený v prílohe č. 2 Zákona o odpadoch. 

                                                 
1 Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 



17. Triedenie odpadu je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie 

zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.  

18. Harmonogram zberu je určenie termínov, resp. intervalu zber odpadu.  

19. Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je taký komunálny odpad, ktorý má aspoň jednu 

nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu2)  a jeho umiestnenie do nádob na zmesový 

komunálny odpad alebo na triedené zložky je  zakázané (napr. použité batérie a akumulátory, odpadové 

motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie, žiarivky...). 

20. Objemné odpady sú  také komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich rozmer a veľkosť uložiť do 

zberných nádob štandardne používaných na území mesta (napr. starý nábytok a jeho časti, sedačka,  

koberce,...). Objemným (nadrozmerným) odpadom nie sú vrecia naplnené stavebným odpadom či iným 

KO.   

21. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností  a z obchodných, 

priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením, charakterom a množstvom 

podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú 

používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad 

z domácností. 

22. Zberné miesto elektroodpadu  a použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na 

základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení, OZV zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, batérií 

a akumulátorov, alebo treťou osobou (len pre batérie a akumulátory)  zriadené na dostupnom mieste, 

v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý 

elektroodpad (vonkajší rozmer je menší ako 25 cm),  elektroodpad zo svetelných zdrojov alebo použité 

prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa 

vykonáva spätný zber elektroodpadu a batérií a akumulátorov. 

23. Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo 

distribútorom elektrozariadenia  

- pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo 

inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je 

rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, 

- v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez 

povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha 

vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti. 

24. Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a 

prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá 

uvedené v prílohe č. 7 Zákona o odpadoch; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na 

tie isté účely. 

25. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až treťom oddiele 

časti Zákona o odpadoch, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, 

batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky. 

26. Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu sú odpady z 

výrobku patriaceho do skupiny výrobkov - elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly  - papier, 

sklo, plasty, kovy a neobaly, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. 

27. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, 

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

28. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa 

na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z 

vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, 

recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria 

ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného 

výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie 

nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností. 

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

Mestom a prevádzkované osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s Mestom na túto činnosť. Na zbernom 

dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané 

zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom 

nariadení. 

30. Zberná nádoba je typ nádoby určenej týmto VZN, do ktorej je možné ukladať zmesový KO alebo 

vytriedenú zložku KO. 

                                                 
2)   Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z  18. decembra 2014 



31. Zberné vrece je typ vreca určeného týmto VZN, do ktorého je možné ukladať zmesový KO alebo 

určenú vytriedenú zložku KO. 

32. Užívateľmi zberných nádob sú: 

- poplatníci, ktorým bola pridelená zberná nádoba;  

- FO, v prípade zberných nádob určených na triedený odpad (sklo, plasty, papier, textil, príp.   iné 

vytriedené zložky). 

33. Poplatník je fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ definovaná v § 77 zákona 

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov v spojení s platným a účinným všeobecne záväzným nariadením mesta 

Trenčín o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné a komunálne odpady.  

34. Okolie zberných nádob je plocha vymedzená vzdialenosťou 2 m všetkými smermi od stáleho 

stanovišťa. 

35. Stojisko zberných nádob je priestor, spravidla spevnená plocha pre trvalé umiestnenie zberných nádob 

na vlastnom pozemku (oddelený od verejného priestranstva ak to dispozičné možnosti dovoľujú) tak, 

aby boli zberné nádoby prístupné osobám užívajúcim nehnuteľnosť, pre ktorú sú zberné nádoby určené 

a prístupné organizácii zabezpečujúcej zber odpadu. 

36. Zvozové, resp. dočasné stojisko je miesto určené k dočasnému umiestneniu zberných nádob tak, aby 

boli voľne a bezpečne prístupné pre zvoz odpadu. Vzdialenosť od okraja vozovky k miestu pristavenia 

nádob je max. 5 m. Týmto miestom môže byť aj stále stojisko zbernej nádoby. 

37. Množstvový zber zber zmesových KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu3 vo výške, ktorá je 

priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas. 

38. Zberová spoločnosť je spoločnosť vykonávajúca na území mesta/obce zber, mobilný zber a prepravu 

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

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

elektroodpadov z domácností,  použitých batérií a akumulátorov.  

39. Poplatok za KO a DSO  je poplatkom v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za KO a DSO  v spojení s platným a účinným VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za KO a DSO.  

 

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)   § 43b, 

ods. 2 a 3 je: 

40. Bytový dom (ďalej len „KBV") budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov 

so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie. 

41. Rodinný dom (ďalej len „IBV“) budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným 

vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. 

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. 

     43. Bionádoba – je zberná nádoba určená na ukladanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 

         44. Škola alebo školské zariadenie – je výchovno-vzdelávacia inštitúcia vykonávajúca svoju činnosť na 

území mesta Trenčín.    
         45. Používané skratky:  KO – komunálny odpad; ZKO – zmesový komunálny odpad; DSO – drobný 

stavebný odpad; BRO – biologicky rozložiteľný odpad; BRKO – biologicky rozložiteľný kuchynský 

odpad; FO – fyzické osoby občania; FOP – fyzické osoby podnikatelia; PO – právnické osoby; OZV – 

organizácia zodpovednosti výrobcov; IBV – individuálna bytová výstavba; KBV – komplexná bytová 

výstavba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov 



DRUHÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 3 

Všeobecné pravidlá 

 

1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný mestský systém na 

území mesta, preto je povinný každý nakladať s KO a DSO v súlade s týmto VZN. 

 

2. Za nakladanie s KO a DSO, ktoré vznikli na území mesta zodpovedá mesto. 

Článok 4 

Povinnosti pôvodcu komunálnych odpadov 

 

1.  Pôvodca KO je povinný: 

a) nakladať alebo zaobchádzať s KO v súlade s týmto VZN, 

b) v prípade, že pôvodcovi odpadu vznikne väčšie množstvo zmesového KO a pridelená nádoba mu 

nepostačuje, je povinný si zakúpiť na Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne čierne 100 l 

logom označené vrecia a zmesový KO navyše do nich uložiť,   

c) používať na uloženie zmesového KO iba nádobu patriacu k nehnuteľnosti kde býva, zakazuje sa  

vyhadzovať   zmesový KO do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu, 

d) chrániť zberné nádoby  pred poškodením a odcudzením, neodlepovať nálepky s frekvenciou vývozu, 

e) triediť KO podľa jednotlivých druhov;  

- v lokalitách, kde je zavedený triedený zber odpadu priamo v domácnostiach, vytriedený odpad na 

jednotlivé zložky ukladať do pridelených zberných nádob, prípadne vriec,  

- v lokalitách, kde je zavedený triedený zber odpadu prostredníctvom rozmiestnených nádob na 

uliciach, ukladať vytriedený KO na jednotlivé zložky do označených nádob donáškovým spôsobom, 

f) zabezpečiť prístup k zberným nádobám alebo vreciam v deň vývozu od 6.00 hod. ; ak sú umiestnené na 

súkromných pozemkoch je nutné zabezpečiť umiestnenie zbernej nádoby pred nehnuteľnosť 

v stanovený deň vývozu, aby mohol byť zabezpečený bezproblémový vývoz, 

g) dodržiavať stanovené harmonogramy vývozov, 

h) po zbere odpadu vrátiť zbernú nádobu bezodkladne na pôvodné miesto, pokiaľ nie je totožné s určeným 

stojiskom, 

i) zberné nádoby nechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu nevyhnutne 

potrebnú pre zber, ak tieto miesta nie sú určené ako stojisko zberných nádob. 

 

2. Pôvodca ako organizátor kultúrnych, športových, aj jednorazových podujatí a činností pre verejnosť je   

povinný: 

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

b) zabezpečiť triedený zber zložiek odpadu,  

c) robiť opatrenia pre zníženie tvorby odpadov v rámci poskytovanej činnosti,  

d) v stravovacích prevádzkach trvalých i jednorazových (napr. stánkoch, kioskoch, bufetoch, záhradnom 

posedení, pojazdných predajniach a podobných zariadeniach) zabezpečiť čistotu a poriadok, a to najmä 

umiestnením dostatočného počtu zberných nádob, resp. vriec. 

  
Článok 5 

Povinnosti vlastníka, správcu, alebo nájomcu nehnuteľnosti 

 
1. Vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti je okrem povinností uvedených v článku 4 tohto VZN 

povinný : 

a) zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob, resp. dostatočnú frekvenciu vývozu   zodpovedajúcu 

systému zberu odpadu v meste; v prípade preplňovania zberných nádob prehodnotiť počet zberných 

nádob, resp. frekvenciu vývozu a situáciu bezodkladne riešiť s mestom,   

b) udržiavať zberné nádoby v dobrom technickom stave, zabezpečiť ich proti rozkrádaniu a 

poškodzovaniu, a zabezpečiť aby nedochádzalo k ich preplňovaniu, 

c) umiestniť zberné nádoby na  zmesový KO a na jednotlivé zložky KO prednostne na svoj pozemok. Ak 

to nie je možné, umiestniť ich na patrične upravenom pozemku  po dohode s jeho vlastníkom alebo 

správcom tak, aby boli ľahko prístupné a ich umiestnenie nespôsobovalo hygienické ani estetické 

závady a aby premiestňovanie zberných nádob na miesto nakladania s odpadmi bolo čo 

najjednoduchšie; 



d)   umožniť v deň vývozu bezproblémový zber odpadu, ak je nádoba umiestnená na súkromnom pozemku 

je nutné zabezpečiť umiestnenie zbernej nádoby pred nehnuteľnosť v stanovený deň vývozu od 6.00 

hod. 

 

Článok 6 

Umiestňovanie zberných nádob 

 

1. Zberné nádoby na zmesový KO  musia byť prednostne umiestnené na vlastnom pozemku. V prípade, že 

to nie je možné, je poplatník povinný navrhnúť si iné stojisko zberných nádob. V prípade, že stojisko 

zberných nádob nie je možné umiestniť na pozemku poplatníka, je povinný si doriešiť vzťah 

k pozemku, na ktorom sa zberné nádoby budú nachádzať. Zároveň navrhované stojisko musí byť 

schválené aj mestom, a to útvarom stavebným a životného prostredia, príp. útvarom majetku mesta 

a útvarom hlavného architekta Mestského úradu v Trenčíne. 

 

2. Za umiestnenie nádob na pozemkoch v súkromnom vlastníctve zodpovedajú poplatníci, ktorí zberné 

nádoby užívajú. 

 

3. Umiestnenie zberných nádob na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, napr. pri 

bytových domoch, prevádzkach podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve štátu alebo mesta a pod., je 

možné len s predchádzajúcim súhlasom mesta  a musí byť doriešený vzťah k pozemku. Pri podávaní 

žiadosti o povolenie umiestnenia zberných nádob v súlade s týmto článkom je žiadateľ povinný 

preukázať právny vzťah k pozemku, na ktorom majú byť zberné nádoby umiestnené. Súhlasu mesta 

v súlade s týmto ustanovením podlieha aj zmena zoskupenia  zberných nádob alebo zmena ich stojiska. 

 

4. Stojiská zberných nádob musia zohľadňovať vhodné donáškové aj odstupové vzdialenosti, technické 

podmienky pre ich vyprázdňovanie a zároveň musia vyhovovať hygienickým, estetickým, 

bezpečnostným, požiarnym a iným predpisom.  

 

5. V prípade  bytových domov, ktoré nemali určené stále stojisko pre zberné nádoby a žiadajú 

o vybudovanie nového stojiska, alebo presun zberných nádob na iné stojisko, je nutné aby zástupca 

vlastníkov bytov, resp. správca bytového domu podal na mesto písomnú žiadosť. K žiadosti treba 

priložiť návrh miesta na nové stojisko zberných nádob, jednoduchý nákres alebo fotodokumentáciu z 

miesta, na ktoré požadujú presun nádob a zápis z domovej schôdze, v ktorej bude väčšinou vlastníkov 

bytov odsúhlasené navrhované miesto, resp. presun nádob na iné stojisko.  

 

6. V prípadoch, keď nedôjde k dohode, určí stojisko zberných nádob poverený zamestnanec mesta za 

týchto podmienok /ak je to priestorovo možné/: 

 

a) ak objekt na bývanie  má okno alebo dvere orientované na stojisko zberných nádob –  vzdialenosť 

stojiska od objektu na bývanie 8 až10 m, 

b) ak objekt na bývanie má okno alebo dvere orientované na stojisko zberných nádob ale medzi  stojiskom 

zberných nádob a objektom na bývanie je prekážka (pevná stena, plný plot, múr, zeleň...) – vzdialenosť 

stojiska od objektu na bývanie 5 m. 

 

7. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernej nádobe, je užívateľ nádob 

(poplatník, resp. vlastník, nájomca, správca nehnuteľnosti) povinný postarať sa o dočasné stojisko. 

Dočasné stojisko zberných nádob je upravená plocha na dočasné umiestnenie zberných nádob, 

prístupná užívateľom nádob a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu KO a triedených zložiek. 

Zriaďuje sa na nevyhnutnú dobu trvania okolností, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k stálemu 

stojisku zberných nádob.  

 

8. Pri výstavbe alebo zmene stojiska zberných nádob musí stojisko spĺňať nasledujúce požiadavky: 

a) cesty medzi stojiskom zberných nádob a miestom ich nakladania do zberových vozidiel budú rovné, 

dláždené, spevnené,  s dostatočným osvetlením, s nájazdovou úpravou tak, aby prístupová cesta pre 

nakladanie nemala žiaden schod, 

b) stojisko bude umiestnené tak, aby bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor pre 

manipuláciu s nádobami, 

c) vzdialenosť stojiska od miesta nakladania, teda miesta, kde sa nádoby vyprázdňujú, nepresahuje viac 

ako 5 m, 

d) pôdorysné rozmery stojiska boli dostatočné podľa veľkosti a počtu umiestnených zberných nádob, 



e) uzamykateľné stojiská boli vopred odkonzultované s mestom,  útvarom stavebným a životného 

prostredia Mestského úradu v Trenčíne a s organizáciou poverenou zberom. 

Splnením týchto požiadaviek nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov4 

 

Článok 7 

Nezákonne umiestnený odpad 

 

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom alebo týmto VZN (ďalej 

len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek FO alebo PO. 

 

2. Oznámenie o nezákonne umiestnenom odpade mestu je možné doručiť písomne na podateľňu 

Mestského úradu v Trenčíne alebo je možné písomne alebo ústne oznámiť nezákonné umiestnenie 

odpadu Mestskej polícii v Trenčín, Útvaru stavebnému a životného prostredia Mestského úradu 

v Trenčíne, na Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne (ďalej len „MsÚ“). Oznámenie je možné 

zaslať aj elektronicky na adresu podatelna@trencin.sk. 

 

3. Oznámenie by malo obsahovať najmä : 

a) popis miesta, kat. úz., LV, parc. č. nehnuteľnosti, kde sa nezákonne umiestnený odpad nachádza, 

b) druh odpadu (zmesový KO, objemný odpad, stavebný odpad, odpad s obsahom škodlivín, a pod.), 

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

inundačné územia a pod. 

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

 

4. Vo veci zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu postupuje mesto Trenčín 

v súlade s § 15 Zákona o odpadoch.  

 

TRETIA ČASŤ 

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM NA ÚZEMÍ MESTA 

 
Článok 8 

Nakladanie s KO 

 

1. KO  vrátane oddelene zbieraných zložiek KO sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20.  

Katalóg odpadov je ustanovený vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení. V prílohe č. 1 tohto VZN sú 

uvedené odpady, ktoré sa zaraďujú pod KO. 

 

2. Na území mesta sa  systém zberu KO, do ktorého sú povinní sa zapojiť všetci pôvodcovia odpadu,  

zavádza pre: 

a) FO – občanov, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území mesta 

oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, 

b) FOP, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta, 

c) PO - právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území mesta. 

 

3. Ak pôvodca odpadu užíva zbernú nádobu v rozpore s týmto VZN, mesto je oprávnené   doúčtovať si 

poplatok zodpovedajúci skutočne používanej veľkosti nádoby a intervalu jej vývozu.   

 

4. Na území mesta sa poplatok za KO a DSO platí v zmysle VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za KO a DSO, a to paušálne alebo spôsobom množstvového zberu. 

 

5. Množstvový zber sa na území mesta zavádza pre všetky PO,  FOP a FO bývajúce v rodinných domoch.  

Pri množstvovom zbere počet nádob, ich objem a frekvencia vývozu musí byť zvolená tak, aby bola 

primeraná množstvu vyprodukovaného odpadu. Veľkosť nádoby a frekvenciu vývozu  odsúhlasuje 

poverený zamestnanec mesta. Mesto je oprávnené kedykoľvek náhodne vykonať kontrolu množstva 

vyprodukovaného odpadu. 

 

 

                                                 
4 Napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

mailto:podatelna@trencin.sk


6. Pri množstvovom zbere veľkosť nádoby, resp. vrecia na KO a frekvencia vývozu musia 

zodpovedať minimálne rozsahu uvedenému v ods. 10 a ods. 11 tohto článku. V prípade množstvového 

zberu má poplatník možnosť požiadať aj o väčšiu nádobu,  resp. nádoby na viaceré nehnuteľnosti ako je 

určené týmto  VZN. 

 

7. Zber odpadu na území mesta sa zabezpečuje : 

a) zbernými nádobami 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, označenými nálepkou s logom „MARIUS 

PEDERSEN“ a údajom o frekvencii vývozu, polopodzemnými kontajnermi 5 m3 a 3 m3, zbernými 

nádobami určenými na sklo, papier, plasty, bioodpad, kovy, textil, viacvrstvové kombinované materiály 

na báze lepenky, 100 l logom „MARIUS PEDERSEN“ označenými čiernymi zbernými  vrecami, 

žltými vrecami na plasty, 120 l logom „MARIUS PEDERSEN“ označenými vrecami na bioodpad 

veľkoobjemovými kontajnermi ( ďalej len „VOK“) počas jarného a jesenného upratovania, 

       b) v zbernom dvore – na Soblahovskej ulici, na Zlatovskej ulici a na ulici K zábraniu, 

       c) mobilným zberom. 

 

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. 

 

 

9. Počet nádob a frekvencia vývozu nádob na KO sa stanovuje tak, aby pridelený objem zberných nádob 

postačoval počtu pôvodcov odpadu a bolo možné všetok potenciálne vzniknutý KO uložiť do 

pridelených zberných nádob (vychádza sa z priemernej produkcie odpadu). 

 

      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. 

 

 

 



11. Pre stanovenie počtu 100 l čiernych logom označených vriec sa stanovuje minimálne: 

Počet vriec   Stanovený počet pôvodcov odpadu 

26 ks/rok   do 2  

52 ks /rok   do 5 

104 ks/rok   do 10 

156 ks/rok   do 15 

208 ks/rok   do 20 

260 ks/rok   do 25 

Na každých ďalších 5 pôvodcov odpadu pripadá 1vrece týždenne navyše. 

 

12. Životnosť 110 l, 120 l, 240 l a 1 100 l nádob na KO je minimálne 5 rokov. Zberné nádoby sú vo 

vlastníctve organizácie poverenej zberom odpadu, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, 

prepravu a zneškodňovanie KO a DSO. Zberné nádoby sú zverené do užívania poplatníkom v súlade s 

týmto VZN. 

 

13. V prípade, že k objektu nie je pridelená zberná nádoba, alebo je poškodená, resp. odcudzená,  poplatník 

je povinný požiadať o jej pridelenie, resp. jej výmenu na Klientskom centre Mestského úradu 

v Trenčíne (ďalej len „MsÚ“). 

 

14. V prípade, že dôjde v objekte  k  zmenám, napr. k zmene počtu poplatníkov, k zmene mena poplatníka, 

vzniká povinnosť do 30 dní od vzniku zmeny nahlásiť túto skutočnosť na MsÚ – Klientske centrum 

alebo Útvar stavebný a životného prostredia. 

 

15. Počet nádob, vriec a frekvencia vývozu závisí od počtu poplatníkov prihlásených k danému objektu, 

resp. od  zvolenej nádoby systémom množstvového zberu.  Ak ide o viacerých pôvodcov odpadu, ktorí 

sú spoluvlastníkmi  nehnuteľnosti príp. bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po 

dohode všetkých pôvodcov odpadu. Ak sa títo nedohodnú, rozhodne o veľkosti nádoby a frekvencie 

vývozu mesto, pričom bude vychádzať z ods. 10 a 11 tohto článku. 

 

16. V prípade, že si poplatník žiada o odpustenie poplatku za KO a DSO v zmysle VZN o miestnych 

daniach a miestnom poplatku, bude prehodnotený počet  poplatníkov a tomu  upravená veľkosť nádoby 

a frekvencia jej vývozu v zmysle ods.10 tohto článku. 

 

17. Mesto má právo kontrolovať jednotlivé objekty, prevádzky a nehnuteľnosti, či pridelené nádoby 

zodpovedajú počtu poplatníkov. V prípade, že bude zistený stav v rozpore s týmto VZN, mesto má 

právo ihneď vykonať úpravy v počte nádob, či frekvencii vývozu tak, aby bol stav daný do súladu 

s týmto VZN.  Z adresy, na ktorej nebude prihlásený k poplatku za KO a DSO žiadny poplatník,  bude 

zberná nádoba odobraná, resp. bude upravený stav nádob a frekvencia vývozu podľa aktuálneho počtu 

poplatníkov na danej adrese. 

 

18. Náklady na zbernú nádobu na zmesový KO sú súčasťou nákladov súvisiacich so zabezpečením vývozov 

týchto nádob.  

 

19. Pôvodcovia zmesového KO sú povinní vzniknutý odpad ukladať len do pre nich mestom určených  

zberných nádob. V prípade, že im príležitostne vznikne väčšie množstvo odpadu a nádoba nie je 

postačujúca, je možné na Klientskom centre MsÚ zakúpiť si čierne 100 l logom  „MARIUS 

PEDERSEN“ označené vrecia. Tieto môžu byť vyložené k zbernej nádobe  pri najbližšom vývoze 

zbernej nádoby a budú  odvezené. V cene tohto vreca sú zahrnuté náklady na jeho odvoz a uloženie 

odpadu na skládku.  

 

20. Neoznačené vrecia s odpadom od zberných nádob nie sú odvážané. Ukladať zmesový KO vedľa nádob, 

alebo do nádob, ktoré nemá pôvodca odpadu oficiálne pridelené v súlade s týmto VZN  je zakázané. 

 

21. V určených mestských častiach, resp. na miestach, kde nie je možné prideliť nádobu, sa zber 

zmesového KO zabezpečuje vrecovým systémom (100 l čierne logom „MARIUS PEDERSEN“ 

označené vrecia).  

 

22. Mestské časti, kde je zber zmesového KO pre FOP a PO zabezpečovaný vrecovým systémom sú: 

Mierové námestie, Štúrovo námestie, ulice Farská, Matúšova, Marca Aurélia, Sládkovičova, 

Vajanského, časť Hviezdoslavovej ulice, Palackého, Hasičská, Hviezdová ul., Vojtecha Zamarovského, 



Jaselská, Rozmarínova a Mariánske námestie (ďalej spoločne ako „centrálna mestská zóna“). Občania 

bývajúci v centrálnej mestskej zóne majú zabezpečený zber zmesového KO zbernými nádobami o 

objeme 120 l (resp. 110). 

 

23. Označené vrecia v centrálnej mestskej zóne sa môžu vykladať na verejné priestranstvo od 1.4. – 31.12. 

kalendárneho roka denne od 6.00 hod. – do 7.00 hod. a od 13.00 hod. – 14.00 hod. Zberová spoločnosť 

zabezpečí  ich odvoz denne po 7.00 hod. – do 8.00 hod. a po 14.00 hod. – do 15.00 hod. V zimnom 

období od 1.1.- 31.3. kalendárneho roka sa zber v centrálnej mestskej zóne vykonáva len raz denne. 

V tomto období je možné vrecia vykladať v čase od 8.00 hod. – do 9.00 hod. Zberová spoločnosť 

zabezpečí  ich odvoz po 9.00 hod. – do 10.00 hod. 

 

24. Vrecia na KO je potrebné vyzdvihnúť si v príslušnom kalendárnom roku, inak nárok zaniká. FOP a PO 

sú povinné si vyčerpať prednostne nárok na počet vriec, ktorý im vznikol v zmysle prihlásenia sa k 

poplatku za KO a DSO. V prípade, že po vyčerpaní nároku na vrecia FOP a PO potrebujú ešte ďalšie, 

môžu si ich zakúpiť podľa potreby na Klientskom centre MsÚ alebo požiadať o zmenu v prihlásení 

k poplatku za KO a DSO.  

 

25. Nádoby sa poplatníkom prideľujú na základe ich žiadosti. Nárok na pridelenie nádoby FO vzniká 

z titulu trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu, alebo prihlásenia sa k užívaniu nehnuteľnosti. Pri 

paušálnom poplatku za KO a DSO mesto zabezpečí vývoz odpadu len z 1 zberného miesta, prednostne 

z miesta adresy trvalého pobytu. V prípade, že sa poplatník zdržiava v rámci mesta na inej 

nehnuteľnosti ako na adrese jeho trvalého pobytu, môže sa prihlásiť k prechodnému pobytu alebo 

k užívaniu nehnuteľnosti na inú adresu, ako je adresa jeho trvalého pobytu. Na túto adresu mu bude 

pridelená zberná nádoba, pričom môže dôjsť k úprave stavu zberných nádob, resp. frekvencie vývozu 

na adrese trvalého pobytu. Prihlásenie k užívaniu nehnuteľnosti je dočasné riešenie pre pridelenie 

zbernej nádoby, ktoré mesto bude akceptovať na obdobie 12 mesiacov od prihlásenia. FO je povinná 

každoročne písomným nahlásením na útvar stavebný a životného prostredia MsÚ potvrdiť trvanie 

užívania nehnuteľnosti,  inak má mesto právo po uplynutí tejto lehoty odobrať zbernú nádobu z danej 

adresy. 

 

26. V prípade, že FOP a PO si zriadi letnú terasu na území mesta, je povinná prihliadať na zvýšené 

množstvo odpadu vyprodukovaného počas obdobia trvania letnej terasy a prihlásiť sa k dostatočnému 

počtu nádob, resp. vriec. Pri nesplnení tejto povinnosti, nemusí byť terasa v ďalšom období povolená. 

 

27. Ak poplatník potrebuje odovzdať odpad iným spôsobom ako určuje toto VZN, alebo pôvodca odpadu 

nie je poplatníkom mesta, je povinný uzatvoriť na zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu, ktorý chce 

odovzdať, samostatný zmluvný vzťah s oprávnenou organizáciou.  

 

28. Zmesový KO sa zneškodňuje skládkovaním na skládke odpadov. 

 

Článok 9 

Zber zmesového KO z uličných smetných nádob 

 

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

zberaný uličnými zbernými nádobami.  

 

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

 

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

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

odpady z podnikateľskej činnosti, odpady z trhovísk a pod.  

 

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

 
Článok 10 

Zber psích exkrementov 

 
        1.  Zber psích exkrementov sa vykonáva 1 x za 14 dní z uličných zberných nádob označených 

piktogramom, z ktorého je zrejmý účel použitia nádoby. 

 



Článok 11 

Zber objemného (nadrozmerného) odpadu 

 

1. Počas celého roku môžu poplatníci, ktorými sú FO, objemný (nadrozmerný) odpad  bezplatne odovzdať 

v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.  

 

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

jar a na jeseň (počas jarného alebo jesenného upratovania).  

 

3. Na území mesta prebieha aj pravidelný mobilný zber nadrozmerného odpadu zo stojísk zberných nádob 

podľa stanoveného harmonogramu vývozu: 

 

Harmonogram vývozu nadrozmerného (objemného ) odpadu 

Z KBV a v IBV, párny týždeň: 

Štvrtok – Juh I., II., Nad Tehelňou, vrátane priľahlých ulíc s IBV 

Piatok – Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Centrum,  Biskupice a Nozdrkovce, vrátane priľahlých ulíc 

s IBV  

 

Z KBV a v IBV, nepárny týždeň: 

Štvrtok – Sihoť I., II., III., IV., Pod Sokolice, Pred Poľom, vrátane priľahlých ulíc s IBV 

Piatok – Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie, vrátane priľahlých ulíc s IBV 

 

Z IBV, posledná streda v mesiaci: 

Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Opatová, Istebník, Orechové, Horné Orechové, Belá  

 
 Termíny zberu objemného (nadrozmerného) odpadu budú  uvedené v Harmonograme vývozov 

triedených zložiek odpadu na každý kalendárny polrok aktuálne. Tento je uverejňovaný  na webovej 

stránke mesta www.trencin.sk, v mesačníku INFO alebo k dispozícii v tlačenej forme na Klientskom 

centre MsÚ. 

 

4. Objemný odpad je možné vyložiť len v predvečer dňa vývozu na stojisko zberných nádob na KO, 

pričom musí byť rozložený na čo najmenšie možné časti.  

 

5. Použité vianočné stromčeky sa zhromažďujú na stojiskách pri zberných nádobách. Vianočné stromčeky 

sa odvážajú sa len zo sídliskových častí mesta. Spôsob a podrobnosti zberu určí mesto zverejnením 

oznamu na webovej stránke mesta  www.trencin.sk. 

 

Článok 12 

Zber drobného stavebného odpadu 

 

1. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu.  

 

2. Sadzbu poplatku za množstvový zber DSO určuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku.  

 

3. DSO sa odovzdáva na zberných dvoroch mesta v čase do 17.00 hod. a podľa pravidiel uvedených 

v prevádzke zberných dvorov.  

 

4. Pri odovzdávaní DSO v zbernom dvore je pôvodca povinný preukázať sa občianskym preukazom. 

Odovzdávaný DSO sa odváži a  následne sa zaň vyberie poplatok ako súčin odovzdávaného množstva 

DSO a stanovenej sadzby vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.  

 

5. Poplatok sa platí v hotovosti priamo na zbernom mieste hneď pri odovzdávaní DSO. 

 

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

 

7. Pôvodcovia DSO sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného 

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

priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému 

znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí a hlavne k znižovaniu estetického 

vzhľadu okolia bytového domu a verejného priestranstva. 
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8. Zakazuje sa vyhadzovanie DSO do zberných nádob alebo do VOK na cintorínoch či do VOK počas 

jarného a jesenného upratovania. 

 

Článok 13 

Jarné a jesenné upratovanie 

 
1. Najmenej dvakrát ročne organizuje mesto upratovanie, spravidla na jar a na jeseň, ktoré prebieha 

postupne po jednotlivých mestských častiach. Aj počas upratovania sú otvorené oba zberné dvory. 

 

2. Pre tento účel mesto zabezpečí u zberovej spoločnosti rozmiestnenie VOK (s objemom najmenej 5 m³) 

na vhodných miestach v meste, dohodne spôsob prepravy, zneškodnenia a interval vývozu. 

 

3. Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, 

v ktorom uvedie termíny, v ktorých budú VOK rozmiestnené, druh odpadu, pre ktorý sú VOK určené 

a popis jednotlivých stanovíšť, pričom využije všetky možnosti informačného systému v meste (úradná 

tabuľa a ďalšie informačné tabule, mestské noviny, výbory mestských častí, webová stránka mesta 

www.trencin.sk,  a pod.). 

 

4. Počas upratovania sú spravidla rozmiestnené dva VOK, pričom jeden slúži výhradne na bioodpad 

(kampaňový sezónny zber) a druhý na ostatný odpad.  

 

5. Hádzať akýkoľvek iný odpad, než na ktorý je VOK určený, je zakázané. 

 

6. Do VOK je zakázané ukladať DSO, elektroodpady, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný 

šrot, pneumatiky, oleje, farby. DSO je možné odovzdať v zbernom dvore spôsobom množstvového 

zberu a pneumatiky, keďže nie sú súčasťou KO, je možné bezplatne odovzdať v rámci siete 

distribútorov a pneuservisov. 

 

7. Vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot, oleje a farby je možné vyložiť k VOK, odkiaľ 

odvoz zabezpečí zberová spoločnosť. 

 

8. Zakazuje sa vykladať odpad po odvezení VOK. 

 

9. Počas upratovania na bezproblémový priebeh pri ukladaní odpadu dohliada pracovník zberovej 

spoločnosti v spolupráci s Mestskou políciou mesta. 

 

Článok 14 

Odpad zo záhradkárskych organizácii, chát, hromadných garáži a cintorínov 

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

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

 

2. Odpad zo záhradkárskych osád a záhrad sú pôvodcovia povinní prednostne kompostovať alebo inak 

zhodnotiť. 

  

3. Odpad zo záhradkárskych osád a záhrad je možné odkladať tiež do VOK v rámci jarného a jesenného 

upratovania.  

 

4. Odpad zo záhradkárskych osád a záhrad môžu poplatníci mesta v priebehu celého roka bezplatne 

odovzdať v zbernom dvore. 

 

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

 

6. Príslušná záhradkárska organizácia je zodpovedná za zneškodnenie KO. Po prihlásení sa k poplatku za 

KO a DSO jej bude pridelená zodpovedajúca nádoba na KO.  

 

7. Majiteľom individuálnych chát, chalúp, záhrad a pod., ktoré neslúžia na podnikateľské účely sa zberné 

nádoby neprideľujú. Vzniknutý KO môžu vyhodiť do nádoby, ktorú majú pridelenú z titulu trvalého, 

resp. prechodného pobytu alebo môžu byť na tento účel zakúpené čierne logom „MARIUS 
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PEDERSEN“ označené vrecia na Klientskom centre MsÚ, ktoré môžu pôvodcovia  vyložiť ich v deň 

vývozu k najbližšej zbernej nádobe, mimo uličných smetných nádob.    

 

8. Hromadným garážam sa prideľujú nádoby na KO, a to na každých 20 garážových miest 1 ks 110 l 

(resp. 120 l)  nádoba s frekvenciou vývozu 1 x za 14 dní. 

 

9.  Na cintorínoch sú umiestnené VOK alebo zberné nádoby, a to cintorín: 

 - Saratovská      2 ks VOK + 2 ks 1100 l/1xT 

 - Sv.Ján       1 ks VOK + 1 ks 1100 l/1xT 

 - Kubra        3 ks 240 l + 1 ks 1100 l/1xT 

 - Opatová, Zlatovce, Istebník, Biskupice   2 ks 1100 l/1xT 

 - Orechové – Široká ul., cintorín Ružová ul.   2 ks 1100 l/1xT 

 - Horný Šianec (evanjelický cintorín)   2 ks 1100 l/1xT 

 - Partizánska ul. (židovský cintorín)   2 ks 1100 l/1xT 

 - Záblatie      2 ks 1100 l/1xT 

 - Kubrica      4 ks 120 l/1xT“ 

            

10. Do nádob uvedených v ods. 9 tohto článku  je možné ukladať len odpad vzniknutý bezprostredne na 

cintoríne. Je zakázané ukladať do nich akýkoľvek iný odpad.   

 

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 

„MariusPedersen“ 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. 

 

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. 

 
Článok 17 

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácnosti 

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

oleje, zvyšky masla či tuku.  

 

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

určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

http://www.trencin.sk/


 

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

nádobám na KO. 

 

4. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať  v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach): 

a) na zberných dvoroch,  

b) počas jarného a jesenného upratovania, 

c) do zberných nádob na benzínových pumpách Slovnaft – za cestným mostom na ul. Bratislavská, oproti 

Billa na ul. gen. M.R. Štefánika. 

 

5. Prepravu a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov z domácností môže zabezpečovať výhradne 

spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.  
 

6. Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie. 

 

Článok 18 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými kuchynskými a reštauračnými odpadmi od prevádzkovateľa 

kuchyne 

 

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

kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. 

 

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

KO. 

 

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

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

 

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

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

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

 

5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho 

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

 

6. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 

 

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

tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý 

je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné 

požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 

a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou 

veterinárnou a potravinovou správou. 

 

Článok 19 

Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov 

(triedený zber - papier, plasty, sklo a kovy) 

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

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

 

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

mesto uzatvorenú zmluvu. 

 

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

nákladov na zberné nádoby. 

 

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

odpadu na každý kalendárny polrok aktuálne. Tento je uverejňovaný  na webovej stránke mesta 

www.trencin.sk, v mesačníku INFO alebo k dispozícii v tlačenej forme na Klientskom centre MsÚ. 

http://www.trencin.sk/


 

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

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

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

 

6. Zberné nádoby určené pre triedený zber KO sú farebne rozlíšené v nasledujúcich farbách : 

       a) modrá pre zložku papier,  

b) zelená pre zložku sklo, 

c) žltá pre zložku plast, 

d) hnedá pre zložku BRO, 

e) červená pre zložku kovy, 

f) oranžová pre zložku viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. 

 

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

využívané čo najefektívnejšie a neboli zbytočne preplňované. 

 

8. Je zakázané ukladať odpad vedľa nádob. 

 

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

zodpovednosť výrobcov sa na území mesta vykonáva nasledovne: 

 

A) Zber skla 

 

a) Odpadové sklo je zberané do špeciálnych nádob zelenej farby, t.j.  zvonov rozmiestnených na území 

celého mesta alebo do polopodzemných kontajnerov v objeme 3 m3.  

 

b) Zvony sú vyvážané spravidla každých 21 dní. 

 

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

 

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

sklo z okuliarov a pod.  

 

e) Do zberných nádob na sklo nepatrí: silne znečistené sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, keramika, 

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

 

f) Zberané sklo nesmie tiež obsahovať - magnetické a nemagnetické kovy; anorganické látky (porcelán, 

keramika, kamene, hlina, a i.); organické látky; olovnaté, borosilikátové sklo, opaxit, televízne 

obrazovky; lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou. 

 

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

 

h) Vytriedené sklo je možné bezplatne odovzdať aj v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do 

zberného dvora si pôvodca hradí sám.  

 

B) Zber papiera 

 

a) Odpadový papier sa zbiera do zberných nádob v objeme 1 100 l, 240 l alebo 120 l modrej farby alebo do 

polopodzemných kontajnerov v objeme 5 m3, príp. 3 m3.  

 

b) 1 100 l zberné nádoby na papier sú umiestnené po celom území mesta pri KBV aj IBV.  

 

c) 240 l zberné nádoby na papier sú umiestnené na ul. Hodžova. 

 

d) 120 l zberné nádoby na papier sú umiestnené len v niektorých mestských častiach v IBV, a to na ul. 

Bottova, Detská, Hanzlíkovská, J. Psotného, Jána Zemana, Jarná, Javorinská, Karpatská, Malozáblatská, 

Na dolinách, Na záhrade, Narcisová, Nové Prúdy, Okružná, Palárikova, Poľovnícka, Puškinova, 

Riznerova, Rybárska, Sasinkova, Severná, Stromová, Úzka.  

 



e) Zberné nádoby na papier sú vyvážané - spravidla každých 14 dní 1 100 l nádoby, každých 28 dní 120 l 

nádoby. 

 

f) Do zberných nádob na papier patrí: noviny, časopisy, lepenka, zošity, knihy, krabice z tvrdého papiera, 

kartóny, letáky, obálky, katalógy, plagáty a pod. 

 

g) Do zberných nádob na papier nepatrí: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný 

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

škodlivinami a pod. 

 

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

 

i) Vytriedený papier je možné odovzdať aj v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do zberného 

dvora si pôvodca hradí sám.  

 

j) Zber papiera sa vykonáva aj mobilným zberom. Spoločnosti, ktoré majú povolený mobilný zber papiera 

sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN.  

 

C) Zber plastov 

 

a) Odpadové plasty sú zbierané do 1100 l zberných nádob žltej farby rozmiestnených na území mesta alebo 

prostredníctvom žltých vriec alebo do polopodzemných kontajnerov v objeme 5 m3, príp. 3 m3. 

 

b) 1 100 l zberné nádoby na plasty sú umiestnené po celom území mesta pri KBV. 

 

c) Odpadové plasty prostredníctvom žltých vriec sa zbierajú v IBV. 

 

d) Plasty sú vyvážané - spravidla každý týždeň 1 100 l nádoby, každých 28 dní žlté vrecia. 

 

e) Zber žltých vriec prebieha tak, že občania si v deň vývozu najneskôr do 06:30 hod. ráno v zmysle 

Harmonogramu vývozov triedených zložiek odpadu vyložia plné žlté vrecia pred nehnuteľnosť. Zberová 

spoločnosť vykoná zber a podľa počtu vyložených vriec zanechá nové žlté vrecia pre ďalší zber. 

 

f) Do zberných nádob, resp. vriec na plasty patrí:  plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné 

fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, 

prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov 

a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, 

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

 

g) Do zberných nádob, resp. vriec na plasty nepatrí: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové 

obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 

 

h) Do zberných nádob, resp. vriec na plasty  je zakázané odkladať iné druhy odpadov. 

 

i) Vytriedené plasty môže pôvodca odovzdať aj v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do zberného 

dvora si pôvodca hradí sám.  

 

D) Zber kovov 

 

a)   Sú zbierané do zberných nádob červenej farby v objeme 1100 l, v zberných dvoroch mesta alebo počas 

jarného a jesenného upratovania. 

 

   b)    Zberné nádoby na kovy sú vyvážané spravidla 1krát za 6 týždňov. 

 

   c)    Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod. 

 

   d)   Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. 

 

 

 



E) Zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky  

 

   a)  Za viacvrstvové kombinované materiály (ďalej len „VKM“) sa považujú materiály tvorené najmenej dvoma 

kompaktne spojenými vrstvami. 

 

   b)  VKM sú zbierané do zberných nádob oranžovej farby v objeme 1 100 l alebo v zberných dvoroch mesta. 

 

  c)   Zberné nádoby na VKM sú vyvážané - spravidla každých 28 dní. 

 

  d)  Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany, iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, 

vína a pod. 

 

  e)  Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva a pod. 

 

Článok 20 

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností 

 

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

druhov odpadu. Patria sem televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, kancelárska 

technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, svietidlá, mobily, ohrievače, kávovary, 

práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod. Zaraďujú sa 

medzi nebezpečné odpady.  

 

2. Do elektroodpadu nepatria plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, 

kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady. 

 

3. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za KO a DSO. 

Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadov znáša výrobca, resp. OZV. 

 

4. Počas celého roku je možné odovzdať elektroodpady na zbernom dvore na Zlatovskej ulici.  

 

5. Elektroodpady je možné odovzdať aj počas jarného či jesenného upratovania. 

 

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

elektroodpadov sa organizuje obvykle dvakrát do roka v spolupráci so spoločnosťou ENVIDOM, na jar 

a na jeseň alebo v zmysle Harmonogramu vývozov triedených zložiek odpadu ho zabezpečuje aj 

zberová spoločnosť Marius Pedersen, a.s. 

 

7. Prostredníctvom mestských novín INFO a mestskej webovej stránky mesto zabezpečí informovanosť 

občanov o organizovaní mobilného zberu v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, 

v ktorom uvedie termín organizovania mobilného zberu elektroodpadov a podmienky zapojenia sa do 

tohto zberu. Občania do stanoveného termínu nahlásia svoje meno, adresu, tel. kontakt a druh 

spotrebičov, ktoré im majú byť odvezené. V stanovený deň zberová spoločnosť elektroodpad 

z nahlásených adries odvezie.  

 

8. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu 

priamo v predajni elektrospotrebičov. 

 

9. Je zakázané: 

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

b) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami KO, 

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

opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu, 

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

 

10. Každá organizácia, ktorá chce vykonávať na území mesta oddelený zber elektroodpadu z domácností, 

musí uzatvoriť zmluvu s mestom, v ktorej sa špecifikuje podmienky zberu. To sa nevzťahuje na 

distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu. 
 



Článok 21 

Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné 

nebezpečné odpady) 

 
1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať 

z KO a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. 

 

2. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: použité batérie a akumulátory, odpadové a motorové 

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

farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na 

ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo 

obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými 

látkami a pod.  

 

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

 

4. Mesto zabezpečuje bezplatne dvakrát do roka, počas jarného a jesenného upratovania, zber a prepravu 

oddelene zbieraných zložiek KO z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia 

alebo zneškodnenia.  

 

5. Mimo jarného a jesenného upratovania je zber a preprava oddelene zbieraných zložiek KO 

z domácností s obsahom škodlivých látok realizovaný v zbernom dvore na Zlatovskej ulici za poplatok. 

 
Článok 22 

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi 

 
1. Použitá batéria alebo akumulátor je prenosná, automobilová batéria alebo akumulátor, ktorá je 

odpadom. 

 

2. Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) batérie, t.j. batérie do 

hodiniek, hračiek, prenosných osobných počítačov a iných elektrozariadení, tiež automobilové batérie a 

akumulátory. 

 

3. Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory. 

 

4. Použité batérie a akumulátory je možné: 

- bezplatne odovzdať v zbernom dvore na Zlatovskej ulici. Náklady na dopravu odpadu do zberného 

dvora si pôvodca hradí sám,  podmienky uloženia odpadu v zbernom dvore upravuje čl. 26 tohto 

VZN, 

- odovzdať počas jarného či jesenného upratovania uložením vedľa VOK, odkiaľ zmluvná zberová 

spoločnosť zabezpečí ich odvoz, 

- odovzdať počas mobilného zberu, ak je organizovaný v spolupráci s mestom, pričom mesto včas 

a vopred oznámi podmienky mobilného zberu prostredníctvom mestskej webovej stránky a mesačníka 

INFO, 

- odovzdať na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov, alebo na iných miestach 

zriadených v súlade so zákonom o odpadoch. 

 

5. Odovzdanie v rámci spätného zberu batérií a akumulátorov znamená  bezplatný zber od držiteľa 

použitých prenosných batérií a akumulátorov a bezplatný zber použitých automobilových batérií 

z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý 

vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo 

akumulátora alebo iného tovaru 

 

6. Použité batérie a akumulátory je zakázané: 

- ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností, 

- ukladať k zberným nádobám a stojiskám zberných nádob, 

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

s mestom, 

- rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti. 

 



7. Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za KO 

a DSO. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií a akumulátorov znáša výrobca, tretia osoba, 

resp. OZV.  

 

Článok 23 

Nakladanie s textilom 

 
1. Na území mesta sú rozmiestnené špeciálne biele nádoby určené na textil a šatstvo. Každá nádoba je 

označená štítkom s tel. kontaktom na organizáciu, ktorej nádoba patrí. V prípade, že občan hodí do 

nádoby niečo omylom, treba sa ihneď obrátiť na organizáciu, v ktorej vlastníctve je zberná nádoba. 

 

2. Nádoby sú vyvážané jedenkrát za týždeň, resp. podľa potreby. 

 

3. Do nádob patrí: čisté a suché šatstvo, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, topánky, príp. iné druhy 

textilu. 

 

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

 

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

 

6. Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže vykonávať len organizácia, 

ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom. 

 

7. Zoznam firiem, ktoré môžu vykonávať zber textilu na území mesta je uvedený  v prílohe č. 2 tohto 

VZN. 

 

Článok 24 

Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovaných fyzickými osobami 

a zdravotníckymi pomôckami 

 
1. Zber nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok je upravený v 

zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

 

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

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

 

3. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci 

mestskej kanalizácie. 

 
Článok 25 

Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

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

je možné odovzdať ani v zbernom dvore. 

 

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

o odpadoch distribútorovi pneumatík.  

 

Článok 26 

Prevádzkovanie zberných dvorov 

 

1. Zberné dvory sú miesta, na ktorých môžu FO, poplatníci mesta odovzdávať DSO, objemný odpad, BIO 

odpad a oddelene zbierané zložky KO v rozsahu uvedenom v tomto VZN. V zberných dvoroch nie je 

možné odovzdávať zmesový komunálny odpad.  

 

2. Pri dodržaní podmienok určených v tomto VZN je využitie zberných dvorov pre FO ako poplatníkov 

mesta bezplatné.  

 



3. Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz KO od občanov.   

Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s KO na území mesta, pričom jeho využívaním nie je 

dotknutá povinnosť FO zabezpečiť si pravidelný odvoz domového odpadu v súlade s týmto VZN. 

 

4. Zberné dvory na území mesta prevádzkuje zberová spoločnosť v zmysle uzatvorenej zmluvy Marius 

Pedersen, a.s.  

 

5. Na území mesta sú otvorené 3 zberné dvory na Soblahovskej ul., na Zlatovskej ul. a na ulici K zábraniu. 

 

6. Zberný dvor – Zlatovská ul. : 

-  nachádza sa v oplotenom areáli na Zlatovskej ul. 2200 v Trenčíne (oproti SAD, a.s.).  

Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Zlatovskej ulice, 

- prevádzkové hodiny:   pondelok – sobota: 6.30 hod. – 17.30 hod., pre odovzdanie DSO do 17.00 hod. 

- telefonický kontakt: 0902 999 446, dispečing 032/640 13 40, 

- súčasťou zberného dvora je aj sklad nebezpečných odpadov, v ktorom je  zhromažďovaný nebezpečný   

odpad rôzneho druhu. Na ostatné odpady sú rozmiestnené označené VOK. 

 

7. Zberný dvor – Soblahovská ul. : 

- nachádza sa v oplotenom areáli na ulici Soblahovská 65, smer Soblahov (takmer oproti Villa parku).   

Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie zo Soblahovskej ulice. 

- prevádzkové hodiny: pondelok – sobota: 8.00 hod. – 17.30 hod., pre odovzdanie DSO do 17.00 hod. 

- telefonický kontakt: 0902 999 458, dispečing 032/640 13 40, 

- je určený výlučne na zber ostatných odpadov (t.j. nie nebezpečných), pre ktoré sú v areáli        

rozmiestnené označené VOK rôznych objemov.  

 

      8.     Zberný dvor – K zábraniu 

- nachádza sa v oplotenom areáli na ul. K zábraniu /pri nákladnej vrátnici spoločnosti Trens/.  

Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie z ul. Kubranská. 

- prevádzkové hodiny:   pondelok – sobota: 8.00 hod. – 17.30 hod., pre odovzdanie DSO do 17.00 hod. 

- telefonický kontakt: 0914 362 111, dispečing 032/640 13 40, 

-  je určený na zber ostatných odpadov (t.j. nie nebezpečných), pre ktoré sú v areáli rozmiestnené 

označené VOK rôznych objemov,  

-  z nebezpečných odpadov je možné odovzdať len žiarivky, spotrebnú elektroniku a bielu techniku  

 

9.    Preberanie a evidovanie odpadu : 

a) pri vstupe do zberného dvora, je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sú uvedené všetky druhové 

čísla odpadov, s ktorými sa nakladá v zbernom dvore. Na informačnej tabuli sú rovnako uvedené aj 

meno  prevádzkovateľa areálu, jeho presná adresa a kontaktné telefónne a faxové čísla. 

b) poplatník mesta je povinný sa pri vstupe do priestorov zberného dvora ohlásiť sa na vrátnici u 

obsluhujúceho pracovníka, 

c) prevádzkovateľom poverený pracovník overí druh dovážaného odpadu (v prípade, že tento druh odpadu 

nie je uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený pracovník pôvodcovi umiestniť 

tento do kontajnera alebo skladu nebezpečných odpadov), 

d) poverený pracovník je pri preberaní odpadu oprávnený overiť totožnosť a bydlisko poplatníka na 

základe ním predloženého dokladu totožnosti /občianskeho preukazu (potrebné identifikačné údaje sa 

zaznamenajú do evidencie), ako aj skutočnosť, či poplatník neprekročil limit, ak je stanovený pre daný 

druh odpadu a jeho osobu, 

e) následne pracovník poverený prevádzkovateľom informuje o mieste, na ktorom má zložiť odpad 

(obsluha mu ukáže príslušný kontajner alebo ho odprevadí do skladu nebezpečných odpadov),  

f) v prípade, že poplatník dováža nebezpečný odpad, vykoná sa ich váženie na váhe umiestnenej v sklade 

nebezpečných odpadov a následne sa umiestnia do skladu nebezpečných odpadov tak, aby nemohlo 

dôjsť k ich pádu a poškodeniu, 

g) váženie sa zaznamená do evidencie, 

h) odovzdanie odpadov v zbernom dvore potvrdí poplatník svojím podpisom na príslušnom tlačive. 

 

10.  Kvalitatívne požiadavky na odovzdávané odpady v zbernom dvore : 

a) papier a lepenka  

- nesmie byť znečistený nebezpečnými škodlivinami (napr. ropnými látkami, chemikáliami), 

- je umiestňovaný do krytého kontajnera. 

 



b) sklo  

- nesmie byť znečistené nebezpečnými škodlivinami (napr. zvyškami chemikálií a farieb),  

- sklený odpad, ktorý je znehodnotený napr. vysokým obsahom inertných nečistôt, bude  zneškodnený 

uložením na skládke, 

- je umiestňované do otvorených kontajnerov. 

 

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, 

        - 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. 

 

d) jedlé oleje a tuky  

- odoberané sú len odpadové oleje z kuchýň domácností (vysmážanie, fritovanie a pod.), nie od 

podnikateľských subjektov,  

- musia byť uskladnené v uzavretých nepriepustných fľašiach alebo bandaskách. 

 

e) kovy  

- nesmie obsahovať nebezpečné látky (ropné produkty, chemikálie, a pod.), 

- hmotnosť a rozmery jednotlivých dovážaných častí musia spĺňať podmienky ľahkej manipulácie, 

- je umiestňovaný do otvoreného VOK na zberných dvoroch na Soblahovskej ulici a Zlatovskej ulici. 

 

f) plasty  

- nesmú byť znečistené škodlivinami (napr. zvyškami chemikálií, farieb, olejovými a ropnými látkami a 

pod.) 

- nepatria sem viacvrstvové obaly (škatule od mlieka a nápojov), linoleum, guma,  molitan a pod., 

- sú umiestňované do kontajnera. 

 

g) viacvrstvové kombinované materiály  

- nesmú byť rozmočené a znečistené nebezpečnými škodlivinami,  

- sú umiestňované do kontajnera. 

 

h) drobný stavebný odpad  

- zber DSO sa v zmysle zákona o odpadoch uskutočňuje formou množstvového zberu, 

- sadzbu poplatku za kg DSO určuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku,  

- je možné ho odovzdať v čase do 17.00 hod., 

- odovzdávaný DSO sa   odváži a  následne sa zaň vyberie poplatok ako súčin odovzdávaného 

množstva DSO a stanovenej sadzby vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, 

- poplatok sa platí v hotovosti priamo na zbernom mieste hneď pri odovzdávaní, 

- pôvodca DSO obdrží potvrdenie o úhrade, 

- je umiestňovaný do otvoreného kontajnera, 

- do zberného dvora nie je dovolené dovážať stavebný odpad znečistený nebezpečnými látkami  

(chemikálie, farby, ropné produkty, azbest). 

 

i) nadrozmerný (objemný) odpad  

- nesmie z dôvodu jeho trvalého zneškodnenia obsahovať nebezpečné látky, 

- ide o odpad, ktorý sa pre svoju veľkosť nezmestí do bežne používaných zberných nádob, ako napr. 

nábytok, sediacie súpravy, koberce...  

- objemným odpadom nie sú vrecia naplnené drobným odpadom, 

- objemný odpad musí byť rozobraný, minimalizovaný na čo najmenší objem, 

- je umiestňovaný do otvoreného kontajnera. 

 



j) batérie a akumulátory  

- odovzdávajú sa do skladu nebezpečných odpadov len v zbernom dvore na Zlatovskej ulici, 

- obaly akumulátorov nesmú byť poškodené. 

 

k) elektroodpady z domácností 

- napr. svetelné zdroje s obsahom ortuti, nefunkčné chladničky, mrazničky, televízory, monitory, 

tlačiarne, kopírky, olejové radiátory, práčky, odstredivky, žehličky, umývačky riadu, mikrovlnné 

a teplovzdušné rúry, kávovary, elektronáradie/vŕtačky, brúsky, píly.../, sušiče vlasov, 

ohrievače,rozhlasové prijímače, videá, gramofóny, telefónne prístroje, mobilné telefóny, fotoprístroje, 

počítače, klávesnice, šijacie stroje a pod. 

- sú odoberane len na Zbernom dvore na Zlatovskej ulici a na ulici K zábraniu do skladu nebezpečných 

odpadov, ktorý     je prispôsobený na daný účel, 

- musia byť kompletné (bez demontáže akýchkoľvek častí), nerozbité. 

 

l) odpady s obsahom škodlivín 

- odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady sú zberané, mimo 

jarného a jesenného upratovania, len na Zbernom dvore na Zlatovskej ulici, v pracovných dňoch od 

07.00 hod. 14.00 hod., za poplatok, 

- odpad musí byť v originálnom obale, prípadne uzatvárateľnom obale vhodnom na skladovanie, obal 

musí byť označený druhom odpadu (napr. sklenená fľaša označená kyselina sírová, rep. H2SO4), 

- v prípade nevhodného obalu alebo chýbajúceho označenia druhu odpadu nie je prevádzkovateľ 

zberného dvora povinný tento odpad odobrať.  

 

m) pneumatiky – na zberný dvor ich nie je  možné  odovzdať.   

 

Článok 27 

Kompostáreň 

 
1. Kompostáreň je miesto, ktoré slúži na zhodnotenie BRO,  odovzdaného v Zberných dvoroch alebo 

zozbieraného na území mesta Trenčín.   

 

2. Nachádza sa v oplotenom areáli bývalej skládky Trenčín, na ulici Zlatovská č. 35, k.ú. Zlatovce. 

 

3. Prevádzkové hodiny sú pondelok – piatok:  06.00 hod. – 14.00 hod., tel. číslo: 0904 157 080. 

 

4. Kompostáreň prevádzkuje zberová spoločnosť Marius Pedersen, a.s. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 28 

Kontrola a sankcie 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva: 

a) mestská polícia mesta,  

b) poverení zamestnanci útvaru stavebného a životného prostredia. 

 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov5 

 
Článok 29 

Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Toto VZN č. 7/2016 bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Trenčíne na zasadnutí dňa 08.06.2016 

uznesením č. 589 a nadobúda účinnosť 1.7.2016 

                                                 
5 Najmä zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov,  zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  a zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení 



 

2.  Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 15/2013 zo 

dňa 12.12.2013 o odpadoch. 

 

3. VZN mesta Trenčín č.16/2016, 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 14.12.2016 uznesením č. 747 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017. 

 

4. VZN mesta Trenčín č.16/2017, 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 13.12.2017 uznesením č. 1197 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018. 

 

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 



Príloha č. 1 
OMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRI 

20  

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z 

OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z 

TRIEDENÉHO ZBERU  

 

20 01 Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu okrem 15 01  
20 01 01 papier a lepenka      O 

20 01 02 sklo        O 

20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze  

lepenky (kompozity na báze lepenky)    O 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  O 

20 01 10 šatstvo        O 

20 01 11 textílie        O 

20 01 13 rozpúšťadlá       N 

20 01 14 kyseliny       N 

20 01 15 zásady        N 

20 01 17 fotochemické látky      N 

20 01 19 pesticídy       N 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť    N 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované  

uhľovodíky       N 

20 01 25 jedlé oleje a tuky      O 

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

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

nebezpečné látky      N 

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

v 20 01 27       O 

20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky   N 

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

20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá    N 

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

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

alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory  

obsahujúce tieto batérie      N 

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

20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce  

nebezpečné časti      N 

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

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

20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky    N 

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

20 01 39 plasty        O 

20 01 40 kovy        O 

20 01 40 01 meď, bronz, mosadz      O 

20 01 40 02 hliník        O 

20 01 40 03 olovo        O 

20 01 40 04 zinok        O 

20 01 40 05 železo a oceľ       O 

20 01 40 06 cín        O 

20 01 40 07 zmiešané kovy       O 

20 01 41 odpady z vymetania komínov     O 

20 01 99 odpady inak nešpecifikované      

 



20 02 Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov): 

 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad    O 

 20 02 02 zemina a kamenivo     O 

 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady   O 

      

20 03 Iné komunálne odpady: 

20 03 01 zmesový komunálny odpad    O 

20 03 02 odpad z trhovísk     O 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc     O 

20 03 04 kal zo septikov      O 

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie    O 

20 03 07 objemný odpad      O 

20 03 08 drobný stavebný odpad     O 

20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované  

 

 



Príloha č. 2 

 

 

1. Zberová spoločnosť: 

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s.,  

 

2. Organizácia zodpovednosti výrobcov: 

ENVI-PAK, a.s. 

 

3. Zoznam spoločností, ktoré môžu vykonávať mobilný zber papiera na území 

mesta: 

Spoločnosť SAGI, s.r.o., 

Spoločnosť F. M. Recykling, s.r.o., 

Spoločnosť FIL-TM, s.r.o., 

Spoločnosť P&P import, s.r.o. 

 

4. Zoznam spoločností, ktoré môžu vykonávať zber textilu na území mesta: 

Spoločnosť TextilEco, a.s., 

Spoločnosť Peter Kucharčík, 

Spoločnosť Humana People to People. 

 

 
 

 


