
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 14.12.2016 uznesením č. 747, účinnosť: 
01.01.2017 

 
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 
 

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 
 
 
VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Trenčín sa  mení a dopĺňa nasledovne:  
 
 
1.V článku 8 ods.5 znie: 
 
„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.“ 
 
2.V článku 8 ods.6 znie: 
„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.“  
 
3.V článku 8 ods.10 znie: 
 
„10. Pre stanovenie minimálneho počtu nádob a intervalu ich vývozu pre PO, FOP a bytové domy 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 nádob a intervalu ich vývozu pre rodinné domy, v ktorých je 
zavedený zber biologicky rozložiteľných odpadov sa stanovuje : 
b) Druh nádoby   Periodicita vývozu   Stanovený počet poplatníkov 
    120 (110) l   1 x za 14 dní   1 –  4 
    120 (110) l    1 x týždenne    5 – 8 
    240 l    1 x týždenne    9 – 15 
    240 l    2 x týždenne    16 - 24 

 
Stanovenie počtu nádob v zmysle písm. b) 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.“ 
 
4.V článku 8 ods.11 sa za slovo „stanovuje“ vkladá slovo „minimálne“. 



 
5.V článku 8 ods.16 sa vypúšťa slovné spojenie  „a 11“. 
 
6.V článku 11 ods.3 znie: 
 
„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.“ 
 
7.V článku 15 ods.3 znie: 
 
„3.Na „ tzv. zelený odpad “  by občania mali prednostne využívať domáce kompostovanie.“ 
 

 
8.V článku 15 ods.4 znie: 
 
„4. Na území mesta je zavedený zber BRO, tzv. „zeleného odpadu“, a to prostredníctvom: 
a) 120 l  nádob  alebo vlastných kompostovacích zásobníkov vo všetkých rodinných domoch,  
b) 240 l nádob pri bytových domoch v lokalitách podľa ods. 7 tohto článku, 
c) počas jarného a jesenného upratovania do  špeciálne určených VOK,  
d) na zberných dvoroch.“ 
 
9.V článku 15 sa dopĺňajú nové ods. 5. – 6., ktoré znejú: 
 
„5.Každý rodinný dom je povinný mať zabezpečené triedenie biologicky rozložiteľného odpadu, tzv. 
zeleného odpadu, a to buď: 
- prostredníctvom hnedej 120 l nádoby na bioodpad, za ktorú sa platí poplatok za KO a DSO v zmysle    
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku, pričom sa vyrubuje 26 vývozov ročne alebo 
-prostredníctvom vlastného kompostovacieho zásobníku dostatočnej kapacity. Odporúčaná veľkosť 
zásobníka by mala byť prispôsobená priemernej veľkosti pozemku, na ktorom bioodpad vzniká, pričom 
sa odporúča minimálne 1 liter zásobníka na 1 m² plochy záhrady/pozemku so zeleňou. Pri využívaní 
vlastného kompostovacieho zásobníka vzniká povinnosť doložiť správcovi dane podpísané čestné 
prehlásenie, že domácnosť má vlastný kompostovací zásobník. Uvedené čestné prehlásenie je 
súčasťou VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 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 občan zaväzuje a berie 
na vedomie nasledovné skutočnosti, že : 
- bude riadne kompostovať všetok vzniknutý biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti,  
- správca dane a poplatkov má  v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne zisťovanie za účelom 
preverenia a zistenia skutočností potrebných na svoje účely,  
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- je zakázané vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v zmysle zákona 
o odpadoch je zakázané skládkovanie bioodpadov. Je si 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 občan nepostupuje v zmysle tohto prehlásenia, bude povinný si objednať 
likvidáciu bioodpadu prostredníctvom bio nádoby. 
- toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov vzniká povinnosť ho 
aktualizovať do 30 dní. 
- je si vedomý následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení“ 
 
10.V článku 15 pôvodne označený ods.5 sa označuje ako ods.7 a znie: 
 

„7.Triedený zber BRO prostredníctvom 240 l zberných nádob je zavedený pri KBV na uliciach: 
Gagarinova, Hodžova, M. Turkovej, Považská.“ 
 

11.V článku 15 pôvodne označený ods.6 sa označuje ako ods.8 a znie: 
 

„8.Zberné nádoby na bioodpad sú vyvážané podľa platného Harmonogramu  vývozu triedených zložiek 
odpadu, ktorý je  uverejňovaný aktuálne na webovej stránke mesta www.trencin.sk, v mesačníku INFO 
alebo k dispozícii v tlačenej forme na Klientskom centre MsÚ, v počte vývozov 26 za rok.“ 
 

12.V článku 15  sa vypúšťajú pôvodne označené ods. 7. a 8.  
 
13. V článku 29 sa dopĺňa nový ods. 3, ktorý znie: 
 
„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. 
 
 
 
 
 

       Mgr. Richard Rybníček v.r. 
primátor mesta 
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