
 

 

 

 

Mesto Svidník,  na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 39 ods. 6  zákona  č. 223/2001  Z. z.  o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

 

vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 5/2013 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi 

na území mesta Svidník. 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 04.09.2013 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 04.09.2013 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 04.09.2013 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 18.09.2013 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 19.09.2013 

Pripomienky písomne: Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník  

Pripomienky 

elektronicky: 
prednosta@svidnik.sk  

Pripomienky faxom: 054/7522394  

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa: 19.09.2013 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 24.09.2013 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2014 

Zvesené z úradnej tabule dňa:  
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MESTO SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 5/2013 
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Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je upraviť 

v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných 

kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov 

z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov 

mesta Svidník (ďalej len „mesto“), chrániť životné prostredie a čistotu v meste.  

 

2. Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného 

zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými 

stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie 

odpadov. 

 

3. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie mesta.  Každý pôvodca a držiteľ odpadu v meste 

je povinný zapojiť sa do tohto systému zberu.  

 

4. Zber, prepravu, zneškodňovanie a dotrieďovanie vyseparovaných komunálnych odpadov, 

drobných stavebných odpadov a elektroodpadov  v meste vykonávajú Technické služby   

mesta Svidník,  IČO 31301347, ul. Budovateľská 446/1 (ďalej len “technické služby”), 

ak týmto nariadením nie je stanovené, že zber,  prepravu a zneškodňovanie niektorých 

zložiek komunálneho odpadu vykonáva organizácia, ktorá má uzatvorenú platnú  zmluvu  

na vykonávanie tejto činnosti s mestom.  

 

5. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 

umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch je povinný to oznámiť bezodkladne 

Okresnému úradu vo Svidníku, odboru životného prostredia a mestu.    

 

6. Držiteľ komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a elektroodpadu alebo ten, 

kto nakladá s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadom 

na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie 

súvisiace s  nakladaním s týmito odpadmi. 

 

Článok 2  

Systém zberu a prepravy komunálnych odpadov 
 

1. Mesto určuje nasledovné typy zberných nádob :  

a) 110 litrová oceľová alebo plastová nádoba (KUKA)  na zmesový odpad, 

b) 1100 litrový oceľový alebo plastový kontajner, na zmesový odpad, 

c) 7000 litrový veľkoobjemový kontajner (VOK) – ramenový systém, na biologický 

odpad, drobný stavebný odpad a objemový odpad, 

d) 1100 litrové kontajnery, žlté na plasty a tetra pak, 

e) 1100 litrové kontajnery, zelené na sklo, 

f) 1100 litrové kontajnery, modré na papier, 

g) 120 a 240 litrové kontajnery, hnedé na biologický rozložiteľný komunálny odpad, 

h) okrový zberný kontajner na šatstvo a textílie, 

i) PE farebné vrecia na zber separovaného odpadu z IBV. 

 



2. Požitie iných typov nádob nie je prípustné.  

 

3. Určené typy nádob sa prednostne doporučujú 

a) pri bytových domoch, obchodných a výrobných prevádzkach, organizáciách, úradoch 

a všade tam, kde to podmienky umožňujú, sa určujú na zber odpadov 1100 litrové 

kontajnery, 

b) pri rodinných domoch sa určujú 110 litrové KUKA nádoby a farebné PE vrecia, 

c) vo vybraných lokalitách v meste a v záhradkárskych lokalitách budú rozmiestnené 

veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú určené predovšetkým na likvidáciu objemových 

odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 

4. Zabezpečenie zberných nádob   

a) v systéme zberu sa pripúšťa vlastníctvo nádob: 

aa) nádoby vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb (pôvodcov), 

bb) nádoby pôvodcom prenajaté od technických služieb,  

cc) nádoby vo vlastníctve mesta a technických služieb pre verejné užívanie. 

b) v prípade používania nádoby vo vlastníctve mesta sa za používanie nádoby účtuje 

nájomné, ktoré netvorí súčasť miestneho poplatku a účtuje ho zmluvná organizácia. 

 

5. Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorej podmienky umožňujú vykonávať separovaný 

zber, nahlási túto skutočnosť Technickým službám, s ktorými budú dohodnuté 

podmienky separovaného zberu. 

 

6. Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý vykonáva separovaný zber, zabezpečí na 

ukladanie vyseparovaného odpadu zodpovedajúce zberné nádoby (1100 litrové 

kontajnery, alebo farebné plastové vrecia) na vlastné náklady. Zabezpečenie kontajnerov 

je možné riešiť aj prenájmom od technických služieb, prípadne od iného dodávateľa. 

 

7. Ak mesto kontrolou vykonanou u pôvodcu alebo držiteľa odpadov zistí, že vzhľadom na 

množstvo ním produkovaných odpadov počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť 

obstaranie ďalšej zbernej nádoby. 

 

8. Do zberných nádob sa nesmú ukladať druhotné suroviny, objemné predmety všetkého 

druhu, priemyselné obaly z obchodnej činnosti, odpady z potravinových výrobní, 

z predajní mäsa, zo zdravotných zariadení, kyseliny, tekuté látky, zápalné látky, 

opotrebované batérie, akumulátory a pod. 

 

9. Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať. Tie, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po 

vložení odpadov uzavrieť. 

 

10. Vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre 

zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať na to, aby   

a) zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo parkovisku, 

b) vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným nádobám 

pre účely prepravy, 

c) umiestnením zberných nádob nebol rušený vzhľad okolia a hygiena prostredia, 

d) sa nenachádzali na náveternej strane, v blízkosti okien, detských ihrísk, 

frekventovaných miest, 

e) zberné nádoby boli na spevnenom podklade. 

 



11. Na chodníkoch môžu byť zberné nádoby umiestnené len na dobu nevyhnutnú počas 

zberu. 

 

12. Vyberať zo zberných nádob v nich zhromaždené odpady pred ich prepravou je zakázané. 

 

Článok 3  

Spôsob triedenia zberu zložiek komunálnych odpadov 

 

1. Mesto Svidník zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych 

odpadov pre nasledovné zložky  

a) sklo, 

b) plasty, 

c) kovy,     

d) papier, lepenka, tetra pak, 

e) biologický rozložiteľný odpad, 

f) biologický rozložiteľné komunálne odpady, okrem tých, ktorých pôvodcom je 

prevádzkovateľ kuchyne, 

g) šatstvo, textílie. 

 

2. Na zber zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov slúžia špeciálne zberné nádoby 

umiestnené na verejných priestranstvách v meste, ktoré majú nasledovné označenia 

a určenie:  

a) 1100 litrové kontajnery, žlté na plasty a tetra pak, 

b) 1100 litrové kontajnery, zelené na sklo, 

c) 1100 litrové kontajnery, modré na papier, 

d) 240 litrové kontajnery,  hnedé na biologický rozložiteľný komunálny odpad, 

e) okrový zberný kontajner na šatstvo, textílie, 

f) 7000 litrový veľkoobjemový kontajner (VOK) – ramenový systém, na biologický 

odpad, 

g) 7000 litrový veľkoobjemový kontajner (VOK) – ramenový systém, na drobný 

stavebný a objemový odpad 

 

3. Zberné nádoby na separovaný zber sú umiestnené na verejných priestranstvách tak, aby 

zohľadnili vhodné donáškové a prepravné vzdialenosti. 

 

4. Na zber zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov z rodinných domov slúžia 

špeciálne igelitové vrecia. Zber zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov 

z rodinných domov je organizovaný pravidelným donáškovým spôsobom 1 x za 1 

kalendárny mesiac. 

 

5. O konkrétnych termínoch zberu zložiek zberu komunálnych odpadov v radovej zástavbe 

IBV  mesto informuje formou zberového kalendára (je doručený do každej domácností), 

letákov a mestského rozhlasu, prípadne iným vhodným spôsobom. 

 

Článok 4  

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 

1. Drobné stavebné odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 

fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m
3
 ročne od jednej 

fyzickej osoby žijúcej v domácnosti sa ukladajú do zberných nádob na zmesový odpad. 



Náklady na jeho zneškodňovanie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady. 

 

2. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m
3
 ročne od jednej 

fyzickej osoby žijúcej v domácnosti), napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa 

množstvo nad 1m
3
 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si objedná veľkokapacitný 

kontajner od technických služieb resp. „vo vreciach“ odvezú tento odpad na určenú 

skládku za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku.  

 

3. Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad prednostne 

vytriediť na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, 

zemina a pod.)  a tieto zhodnotiť znovu využitím.   

 

4. Drobný stavebný odpad sa spoplatňuje ako množstvový zber. 

 

Článok 5  

Odvoz a preprava komunálneho odpadu 
 

1. Odvoz komunálneho odpadu v meste vykonávajú technické služby. 

 

2. Ak odvoz komunálneho odpadu nebude možný z dôvodu prekážky (napr. nesprávne 

zaparkované motorové vozidlo a pod.)  prekážku odstránia technické služby na náklady 

vlastníka veci alebo komunálny odpad nebude vyvezený. 

 

3. Zamestnanci technických služieb sú pri odvoze komunálneho odpadu povinní 

vyprázdňovať každú  zbernú nádobu, aj keď je len sčasti naplnená  a vrátiť ju na pôvodné 

miesto. 

 

4. Pri prevoze komunálneho odpadu zodpovedajú technické služby za znečistenie verejného 

priestranstva priamo pri vyprázdňovaní zberných nádob. 
 

Článok 6  

Zber, zhromažďovanie a odvoz objemných odpadov  

a väčšieho množstva komunálneho odpadu 

 

1. Zber a zhromažďovanie objemných odpadov a väčšieho množstva komunálneho odpadu 

sa vykonáva do veľkoobjemových kontajnerov. Na základe žiadosti pôvodcu takého 

odpadu Technické služby umiestnia veľkoobjemový kontajner na dohodnuté miesto. 

 

2. Odvoz objemného odpadu a väčšieho množstva komunálneho odpadu 

z veľkoobjemových kontajnerov vykonávajú technické služby. 

 

3. Odvoz a zneškodnenie objemného odpadu a väčšieho množstva komunálneho odpadu z 

veľkoobjemových kontajnerov sa spoplatňuje ako množstvový zber. 

 

4. V individuálnych prípadoch pôvodca alebo držiteľ objemového odpadu môže tento 

doviezť  priamo na zberný dvor komunálneho odpadu.  
 

Článok 7  

Zber, zhromažďovanie a odvoz komunálnych odpadov zo záhrad 

 



1. Vlastníci, resp. užívatelia záhrad v lokalitách IBV a v záhradkárskych osadách môžu 

biologicky rozložiteľný odpad zo zelene kompostovať vo vlastnom zariadení.  

 

2. Komunálny odpad zo záhrad sa nesmie zmiešavať s iným komunálnym odpadom. Tento 

odpad sa zhromažďuje do veľkoobjemových kontajnerov označených na tento účel, ktoré 

sú rozmiestnené na vybraných miestach v meste.  

 

3. Do veľkoobjemových kontajnerov sa môžu vhadzovať aj konáre stromov, ktoré pôvodca 

odpadu skráti najviac na dĺžku 1 m. 

 

4. Zber komunálneho odpadu zo záhrad a jeho ďalšie spracovanie vykonávajú technické 

služby. 
 

Článok 8  

Zber, zhromažďovanie a odvoz komunálneho odpadu z cintorínov 
 

1. Zber a zhromažďovanie komunálneho odpadu z cintorínov sa vykonáva do 

veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené v ich blízkosti po celý rok. 

 

2. Odvoz komunálneho odpadu z cintorínov vykonávajú technické služby. 
 

Článok 9  

Zber, zhromažďovanie a odvoz komunálneho odpadu z  verejných  komunikácii  

 a priestranstiev, odpadu vznikajúceho pri úprave verejnej zelene vrátane parkov 

 

1. Zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstva komunálnym odpadom. Tieto komunálne 

odpady sú ich pôvodcovia povinní vhadzovať do odpadkových (smetných) košov. 

 

2. Každý kto znečistí komunálnym odpadom miestnu komunikáciu je povinný uviesť 

miestnu komunikáciu do pôvodného stavu. 

 

3. Úpravu verejnej zelene vrátane parkov a odvoz odpadu vykonávajú  technické služby. 

 

Článok 10  

Zberu textilu 

 

1. V rámci triedeného zberu textilu sa  zbiera  šatstvo a topánky. Vhodné na zber sú  

a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň),  

b) topánky (topánky iba v pároch, nezničené),  

c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.). 

 

2. Na triedený zber textílií a šatstva slúžia okrové zberné kontajnery. 

 

Článok 11  

 Zber elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov 

 

1. Zber elektroodpadov a použitých batérií a akumulátorov z domácnosti sa vykonáva 

donáškovým  systémom na Zberný dvor komunálneho odpadu, Stropkovská 705, Svidník 

(ďalej len „zberný dvor“) počas pracovných dní v čase otváracích hodín.  

 



2. Pôvodcovia a držitelia tohto odpadu sú povinní tento odpad odovzdať na zbernom dvore 

poverenému pracovníkovi technických služieb. V prípade prenosných použitých batérií a 

akumulátorov aj distribútorovi batérií a akumulátorov. Iným subjektom, ako napr. 

pouliční zberači a pod., sa odovzdávať nesmú.   

 

3. Odpad musí byť kompletný a neodstrojený vrátane cievok, vinutí, kovových časti, 

elektromotorov, monitory a obrazovky nepoškodené. 

 

4. Oddelený zber elektroodpadu a jeho skladovanie na zbernom dvore komunálneho odpadu 

pred odovzdaním zmluvnému odberateľovi na spracovanie týchto odpadov zabezpečujú 

technické služby v súlade s platným právnym predpisom.  

 

Článok 12  

 Zberu  humánnych a veterinárnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 
 

1. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu  

 

2. Nespotrebované lieky je potrebné ich odovzdávať do verejných lekárni, ktoré sú povinné 

ich zhromažďovať a odovzdať ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv. 

 

Článok 13  

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi  

a s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

 

1. Na území mesta sa vykonáva zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, 

okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne. 

 

2. Pôvodcovia biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z bytových domov majú 

právo tento odpad uložiť do 120 l a 240 l zberných nádob hnedej farby, umiestnených na 

verejných priestranstvách v meste. Mesto zabezpečí odvoz biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov z nádob podľa potreby v intervale kratšom ako 14 dní. 

 

3. Ostatní pôvodcovia biologicky rozložiteľných odpadov a biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov,  majú právo tento odpad zneškodňovať   

a) vo vlastných kompostovacích zariadeniach, 

b) v cudzích kompostovacích zariadeniach po dohode s jej vlastníkom alebo 

prevádzkovateľom, 

 

Článok 14  

 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými kuchynskými a reštauračnými odpadmi  

od prevádzkovateľov kuchyne 

 

1. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 

zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 

 

2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečovať 

a) zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, 

ktorého je pôvodcom, sám v zariadeniach na to určených, 

b) zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

prostredníctvom zmluvnej organizácie, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom, 



pričom je povinný prispôsobiť sa podmienkam systému zberu v meste. 

 

3. Prevádzkovateľ kuchyne na území mesta je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť 

pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s týmito  odpadmi.  

 

Článok 15  

Regionálne centrum na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 
 

1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa zhodnocuje v Regionálnom centre 

situovanom areáli ČOV Stročín, katastri obce Stročín,  na výsledný produkt, ktorým je 

kompost. 

 

2. Prevádzkovateľom regionálneho centra sú technické služby.  

 

Článok 16  

Zberný dvor 

 

1. Zberný dvor komunálneho odpadu prevádzkujú  technické služby.  Je umiestnený na 

Stropkovskej 705 vo Svidníku.   

 

2. V zbernom dvore je nakladanie s druhmi (vyseparované zložky komunálneho odpadu) 

zber a zhromažďovanie s nasledovnými zložkami   

a) opotrebované pneumatiky, 

b) papier a lepenka, 

c) sklo, 

d) plasty, 

e) vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 

a 200135, 

f) kovy, 

g) oleje, 

h) objemový odpad. 

 

3. Prevádzka zberného dvora komunálneho odpadu sa riadi príslušným prevádzkovým 

poriadkom tohto zariadenia, kde sú presne špecifikované podmienky na prijatie odpadu. 

 

Článok 17  

Sankcie  
 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú   

a) mestská polícia, 

b) poverení pracovníci mestského úradu, 

c) príslušné orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií, 

d) poslanci MsZ, 

e) iné osoby poverené primátorom mesta. 

 

Článok  18  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na 



území mesta.   

 

2. Toto nariadenie  bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 19. septembra 

2013 uznesením č. 384/2013.  

 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť dňa 1. januára 2014.   

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Ján Holodňák, v. r.                                                                                                                                                                     

        primátor mesta 

 


