- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.12.2017 uznesením č.1197, účinnosť:
01.01.2018
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“)
vydáva
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
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 1 ods. 4 sa za slovné spojenie „škodlivých látok“ dopĺňa slovné spojenie „spôsobe
spätného zberu odpadových pneumatík“.
2. V článku 2 ods. 31 pred slovné spojenie „vytriedenú zložku KO“ sa dopĺňa slovo „určenú“.
3.V článku 4 ods. 1 písm. f) sa za slovné spojenie „v deň vývozu“ dopĺňa slovné spojenie „od 6.00
hod.“
4. V článku 5 ods. 1 písm. d) znie:
„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.“
5. V článku 8 ods. 7 znie:
„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 m 3 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.“
6. V článku 8 ods.22 sa za slovné spojenie „Vojtecha Zamarovského“ dopĺňa slovné spojenie
„Jaselská, Rozmarínova.“
7. V článku 10 ods. 1 znie:
„1. Zber psích exkrementov sa vykonáva 1 x za 14 dní z uličných zberných nádob označených
piktogramom, z ktorého je zrejmý účel použitia nádoby.“
8. V článku 13 ods. 4 sa za slovo „bioodpad“ dopĺňa slovné spojenie „(kampaňový sezónny zber)“.
9. V článku 14 ods. 9 znie:
„9.Na cintorínoch sú umiestnené VOK alebo zberné nádoby, a
- Saratovská
- Sv.Ján
- Kubra

to cintorín:
2 ks VOK + 2 ks 1100 l/1xT
1 ks VOK + 1 ks 1100 l/1xT
3 ks 240 l + 1 ks 1100 l/1xT

- Opatová, Zlatovce, Istebník, Biskupice
- Orechové – Široká ul., cintorín Ružová ul.
- Horný Šianec (evanjelický cintorín)
- Partizánska ul. (židovský cintorín)
- Záblatie
- Kubrica

2 ks 1100 l/1xT
2 ks 1100 l/1xT
2 ks 1100 l/1xT
2 ks 1100 l/1xT
2 ks 1100 l/1xT
4 ks 120 l/1xT“

10. V článku 15 ods. 4 znie:

„4.Na území mesta je zavedený zber BRO, tzv. „zeleného odpadu“, a to prostredníctvom:
a) 120 l a 240 l nádob alebo vlastných kompostovacích zásobníkov vo všetkých rodinných domoch a
bytových domoch so záhradou alebo pozemkom vo svojom vlastníctve, na ktorom sa nachádza zeleň,
b) 240 l nádob pri bytových domoch v lokalitách podľa ods. 7 tohto článku,
c) jarného a jesenného upratovania do špeciálne určených VOK (kampaňový sezónny zber),
d) zberných dvorov,
e) špeciálnych kompostovateľných 120 l vriec určených na bioodpad.“
11. V článku 15 ods. 5 znie:
„5. Domácnosť každého rodinného domu je povinná mať
zabezpečené triedenie biologicky
rozložiteľného odpadu, tzv. zeleného odpadu, a to buď:
a) prostredníctvom hnedej 120 l alebo 240 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
b) 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.
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 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.“
12. V článku 15 sa dopĺňa nový ods. 7, ktorý znie:
„7.Každý bytový dom so záhradou alebo pozemkom vo svojom vlastníctve, na ktorom sa nachádza
zeleň, je povinný určiť si spôsob triedenia bioodpadu v zmysle článku 15 ods. 5 tohto VZN najneskôr
do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia. Bytovému domu, ktorého obyvatelia sú paušálne platiacimi
poplatníkmi, bude pridelená bionádoba v rámci paušálneho poplatku za KO a DSO.“
Pôvodné ods. 7 -9 sa označujú ako ods. 8-10.
13. V článku 15 v novooznačenom ods. 9 sa slovné spojenie „Harmonogramu vývozu triedených
zložiek odpadu“ nahrádza slovným spojením „ Harmonogramu vývozu bioodpadu“ a na koniec ods. sa
dopĺňa nasledujúca veta „Zbernú nádobu na bioodpad treba mať vyloženú v deň vývozu na verejne
prístupnom mieste od 6.00 hod.“
14. V článku 15 sa dopĺňa nový ods. 11, ktorý znie:
„11. Doplnkovou službou pre triedenie BRO, ktorá nenahrádza domácnosti zvolený systém triedenia
BRO počas celého roku, je možnosť odvozu BRO z kompostovateľných 120 l vriec označených
nálepkou „Marius Pedersen“ určených výlučne na BRO. Je možné ich zakúpiť na Klientskom centre
MsÚ. Na vývoz môžu byť vyložené len v termíne v zmysle Harmonogramu vývozu bioodpadu na
danej ulici, ak sa na ulici nejaké bionádoby nachádzajú. V cene tohto vreca sú zahrnuté náklady na
jeho odvoz a uloženie odpadu na kompostáreň. Keďže ide o kompostovateľné vrecia, trvanlivosť tohto
vreca sa uvádza 90 dní.“

15. V článku 19 ods. 6 sa dopĺňajú nové písm. e) a f), ktoré znejú:
„e) červená pre zložku kovy,
f) oranžová pre zložku viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky“
16. V článku 19 ods.9 v časti A Zber skla v písm. a) sa na koniec písm. dopĺňa slovné spojenie „alebo
do polopodzemných kontajnerov v objeme 3 m3.
17. V článku 19 ods.9 v časti A Zber skla v písm. b) sa číslovka 28 mení na číslovku 21.
18. V článku 19 ods.9 v časti B Zber papiera v písm. a) a v časti C Zber plastov v písm. a) sa na
koniec písm. dopĺňa slovné spojenie „alebo do polopodzemných kontajnerov v objeme 5 m 3, príp. 3 m
3“.
19. V článku 19 ods.9 v časti D Kovy sa názov časti mení na Zber kovov.
20. V článku 19 ods.9 v časti D Zber kovov písm. a) znie:
a) Sú zbierané do zberných nádob červenej farby v objeme 1100 l, v zberných dvoroch mesta alebo
počas jarného a jesenného upratovania.
21. V článku 19 ods.9 v časti D Zber kovov sa dopĺňa nové písm. b), ktoré znie:
b) Zberné nádoby na kovy sú vyvážané spravidla 1krát za 6 týždňov.
Pôvodné písm. b) a c) sa označujú ako písm.c) a d).
22. V článku 19 ods.9 sa dopĺňa nová časť E Zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze
lepenky, ktorá znie:
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.
23. V článku 20 ods.10 na konci ods. sa dopĺňa veta:
„To sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného
miesta elektroodpadu.“
24. V článku 26 ods.5 znie:
„5.Na území mesta sú otvorené 3 zberné dvory na Soblahovskej ulice, na Zlatovskej ulici a na ulici
K zábraniu.“
25. V článku 26 sa dopĺňa nový ods.8, ktorý znie:
„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“
Pôvodné ods. 8 -9 sa označujú ako ods. 9-10.

26. V článku 26 v novooznačenom ods. 10 v písm. e) sa za slovné spojenie „do otvoreného VOK“
dopĺňa slovné spojenie „ na zberných dvoroch na Soblahovskej ulici a Zlatovskej ulici“.
27. V článku 26 v novooznačenom ods. 10 v písm. k) sa za slovné spojenie „na Zlatovskej ulici“
dopĺňa slovné spojenie „ a na ulici K zábraniu“.
28. V článku 27 ods. 3 znie:
„3. Prevádzkové hodiny sú pondelok – piatok: 6.00 hod. – 14.00 hod., tel. číslo: 0904 157 080.“
29. V článku 29 sa dopĺňa nový ods. 4, ktorý znie:
„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.

Mgr. Richard Rybníček v.r.
primátor mesta

