
Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Svidník číslo 5/2004 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
mesta Svidník 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku podľa §-u 6 ods. 1 a §-u 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §-u 39 ods. 4 zákona NR SR 
číslo 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov /ďalej len „Zákona“/ vydáva pre územie mesta Svidník Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Svidník číslo 5/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území mesta Svidník  

§ 1  

Úvodné ustanovenia  

Toto nariadenie mesta Svidník upravuje náležitosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych 
odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe 
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a miestach určených na ukladanie odpadov a na 
zneškodňovanie odpadov a náležitosti o miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území mesta Svidník.  

§ 2  

Vymedzenie základných pojmov  

Na účely tohto nariadenia sa rozumie:  

a/ odpadom - hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej 
zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť,  

b/ pôvodcom odpadu - každý koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, 
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto 
odpadov,  

c/ držiteľom odpadu - pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad 
nachádza,  

d/ nakladaním s odpadmi - zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a 
zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania,  

e/ zberom odpadov - zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy,  

f/ zhromažďovaním odpadov - dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi,  

g/ triedením odpadov - delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré 
možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov,  

h/ komunálnymi odpadmi - odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických 



osôb a odpady podobných vlastnosti a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická 
osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich 
predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa. Za odpady z 
domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľnosti slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu 
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla 
používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. 
Komunálnými odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a 
priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta, alebo v správe mesta a taktiež pri údržbe verejnej zelene 
vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a 
občianských združení,  

i/ zložka komunálneho odpadu - časť komunálneho odpadu, ktorú možno mechanický oddeliť a 
zaradiť ako samostatný druh odpadu, 1/  

j/ zbernou nádobou na komunálny odpad - uzatvárateľná , prenosná, typizovaná 110 l plechová 
alebo plastová nádoba a uzatvárateľná prenosná typizovaná 1 100 l nádoba /kontajner/ z 
pozinkovaného alebo čierneho plechu alebo z plastu, plastové vrecia farebne odlišené na separovaný 
odpad,  

k/ objemný odpad - je zložka komunálneho odpadu, ktorá sa svojou veľkosťou nezmestí do 
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste Svidník alebo ktorá 
svojou hmotnosťou podstatne sťaží alebo znemožní vývoz komunálneho odpadu,  

l/ drobný stavebný odpad - je odpad z bežných údržiavacích prác bez prímesi nebezpečných látok, 
pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie 
ani ohlásenie podľa osobitného predpisu. 2/ /napr. omietka, kusky tehál, malé množstvo obkladov, 
dlažieb, podlahovín a pod./ ,  

m/ komunálny odpad s obsahom škodlivín - sú zložky komunálneho odpadu, ktoré sú v katalógu 
odpadov uvedené ako nebezpečné /N/. 1/,  

n/ odpadkovým /smetným/ košom - odpadová nádoba umiestnená na verejnom priestranstve v  

meste,  

o/ veľkoobjemovým kontajnerom - prenosný, typizovaný, kovový kontajner s objemom 5 m3  

alebo s objemom 7 m3.  

p/ separovaný zber - zber oddelených zložiek komunálnych odpadov,  

q/ množstvový zber - zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich 
pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná 
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.  

§ 3  

Všeobecné ustanovenia  

1. Systém zberu komunálneho odpadu ustanovený týmto nariadením je záväzný pre celé k.ú. mesta 
Svidník. Každý pôvodca a držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste 
Svidník je povinný zapojiť sa do tohto systému zberu.  

2. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný vznik odpadu čo najviac obmedzovať a pri nakladaní s 



komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom je povinný chrániť zdravie občanov a 
životné prostredie a vytvárať predpoklady pre využívanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu .  

3. Zber, prepravu, zneškodňovanie a dotrieďovanie vyseparovaných komunálnych odpadov a 
drobných stavebných odpadov v meste Svidník vykonávajú Technické služby mesta Svidník /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 Svidník .  

4. Pôvodca a držiteľ komunálneho odpadu je povinný nahlásiť vznik, zánik a každú zmenu 
skutočnosti zakladajúcich povinnosť zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu v meste na Mestskom úrade vo Svidníku - odbore finančnom a správy majetku 
do 30 dní odo dňa keď táto skutočnosť nastala.  

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 Obvodnému úradu 
životného prostredia v Stropkove, pracovisko Svidník a na Mestskom úrade vo Svidníku.  

6. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s 
komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svidník, je povinný 
na vyžiadanie mesta Svidník poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s 
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.  

§ 4  

Systém zberu komunálneho odpadu do zberných nádob  

1. Pôvodcovia komunálneho odpadu na celom území mesta Svidník sú povinní zhromažďovať 
komunálny odpad do zberných nádob na komunálny odpad , ktoré sú stanovené v § 2 písm. j/ a o/ 
tohto nariadenia.  

2. Technické služby sú povinné zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob na komunálny 
odpad zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v meste Svidník.  

3. Pôvodcovia komunálneho odpadu v rodinných domoch sú povinní užívať potrebný počet 110 l 
zberných nádob na komunálny odpad , min. jednu 110 l zbernú nádobu na komunálny odpad /ďalej 
len “110 l zberná nádoba”/ a po zavedení ,zapojiť sa do separovania komunálnych odpadov podľa 
jednotlivých zložiek a ukladať vrecia s vyseparovanými komoditami komunálneho odpadu v deň 
zberu ku komunikácii.  

4. Pôvodcovia komunálneho odpadu v bytových domoch sú povinní užívať potrebný počet 110 l 
zberných nádob alebo 1 100 l zberných nádob na komunálny odpad /ďalej “1 100 l zberná  

nádoba”/, tak aby na 50 ľudí v jednom bytovom dome pripadla aspoň jedna 1 100 l zberná nádoba 
alebo 110 l zberné nádoby tak, aby na 5 ľudí v jednom bytovom dome pripadla aspoň jedna 110 l 
zberná nádoba.  

5. Pôvodcovia komunálneho odpadu , ktorými sú právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia 
sú povinní užívať 1 100 l alebo 110 l zberné nádoby tak, aby na 50 zamestnancov jedného 
zamestnávateľa jednej prevádzky pripadla aspoň jedna 1 100 l zberná nádoba alebo na 5 takýchto 
zamestancov pripadla aspoň jedna 110 l zberná nádoba.  

6. Pôvodca odpadu, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo 



užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta Svidník a slúžiacej na prechodné 
ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu je povinný užívať 1100 l alebo 110 l zberné nádoby tak, 
aby najviac na 50 zamestnancov jednej prevádzky tohto zamestnávateľa alebo najviac na 50 lôžok 
pripadla aspoň jedna 1 100 l zberná nádoba alebo najviac na 5 takýchto zamestnancov alebo najviac 
na 5 lôžok pripadla aspoň jedna 110 l zberná nádoba.  

7. Pôvodcovia odpadu určení v ods. 3,4,5 a 6 tohto § sú oprávnení užívať odlišný počet zberných 
nádob s písomným súhlasom štatutárneho orgánu mesta Svidník na základe ich odôvodnenej 
prísomnej žiadosti.  

8. Mesto na svojom území zavádza separovaný zber komunálnych odpadov v členení na zložky:  

- papier a lepenka, 
- sklo, 
- PET fľaše a plasty, 
- separované zložky s nebezpečnými vlastnosťami (batérie a akumulátory, žiarivky, elektrické a 
elektronické zariadenia)  

§ 5  

Zhromažďovanie komunálneho odpadu do zberných nádob  

1. Pôvodcovia komunálneho odpadu určení v § 4 ods. 3,4,5 a 6 tohto nariadenia sú povinní umiestniť 
zbernú nádobu tak, aby bola ľahko pristupná, aby bolo možné komunálny odpad zo zbernej nádoby 
bez časových strát a zvláštnych ťažkosti vyvážať a aby nespôsobovali hygienické, protipožiarne a 
estetické závady. V opačnom prípade určia miesto pre zbernú nádobu Technické služby.  

2. Stanovište zbernej nádoby musí mať pevný a hladký podklad. Prístupová komunikácia k nej musí 
byť široká najmenej 3,5 m, bez prekážok s hladkým povrchom a stanovište môže byť v max. 
vzdialenosti 10,0 m od prístupovej komunikácie.  

3. Zberná nádoba je spôsobila na ukladanie komunálneho odpadu ak:  

a/ je uchopiteľná zberným zariadením a obsluhou zberného zariadenia,  

b/ komunálny odpad nevypadáva zo zbernej nádoby,  

c/ nie je nadmerne znečistená ,  

d/ je uzatvoriteľná.  

4. Zberné nádoby sa nesmú komunálnym odpadom preplňovať. Ak pôvodca komunálneho odpadu 
preplňuje zbernú nádobu je povinný užívať ďalšiu zbernú nádobu.  

5. Zakazuje sa:  

a/ zhromažďovať komunálny odpad mimo zbernej nádoby,  

b/ vyberať komunálny odpad zo zbernej nádoby po jeho uložení do nej,  

c/ zhromažďovať do zbernej nádoby nebezpečné odpady a drobné stavebné odpady,  

6. Do 110 l a 1 100 l zberných nádob sa zakazuje vyhadzovať:  



a/ odpady vznikajú z prevádzky motorových vozidiel /nap. pneumatiky, motorové oleje, batérie a 
pod./  

b/ kamene, zeminu, hlušinu, betón,  

c/ trávu, konáre stromov,  

d/ objemné predmety každého druhu /napr. obalové krabice, staré matrace, kusy nábytku, 
elektrospotrebiče a pod./  

e/ škváru a popol,  

f/ tekuté látky, kyseliny a zásadité látky,  

g/ zápalné látky  

h/ zdravotne závadné odpady s potravinárskych výrobni, predajni mäsa, zdravotníckych zariadení a 
pod.  

i/ odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil bezpečnosť a zdravie zamestnancov vývozcu odpadu, 
alebo by poškodil technické zariadenia, alebo mechanizmy na odvoz odpadu alebo zariadenie na 
zneškodňovanie odpadu.  

7. Odvoz a likvidáciu odpadov uvedených ods. 6 tohto § si zabezpečí pôvodca tohto odpadu 
vlastnými alebo objednanými prostriedkami u spracovateľa týchto odpadov.  

§ 6  

Odvoz a preprava komunálneho odpadu  

1. Odvoz komunálneho odpadu v meste Svidník vykonávajú Technické služby, 2-krát týždenne od 
hromadnej bytovej zástavby a 1 - krát týždenne od individuálnej bytovej zístavby (rod. domy), mimo 
subjektov vykonávajúcich množstvový zber od ktorých bude vývoz dohodnutý podľa §-u 14 ods 2.  

2. Komunálny odpad je riadne pripravený na odvoz ak je riadnym spôsobom uložený v zbernej 
nádobe, je umožnený prístup k nej a je zabezpečený poriadok v okolí zbernej nádoby.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Pri prevoze komunálneho odpadu zodpovedajú Technické služby za znečistenie verejného 
priestranstva priamo pri vyprázdňovaní zberných nádob.  

§ 7  

Zber, zhromažďovanie a odvoz objemných odpadov a komunálnych odpadov zo záhrad  

1. Objemné odpady sa nesmú zmiešavať s odpadmi z domácnosti a nesmú sa vhadzovať do zberných 
nádob určených na zber komunálneho odpadu.  



2. Objemné odpady a komunálne odpady zo záhrad sa zhromažďujú do veľkoobjemových 
kontajnerov, ktoré na základe harmonogramu schváleného Mestským úradom , odd. výstavby, 
dopravy, ŽP a RR rozmiestnia na vybraných miestach v meste Svidník a odvezú Technické služby 
minimálne 2-krát v kalendárnom roku a to v jari a v jeseni. O zbere oboznámi pôvodcov týchto 
odpadov Mestský úrad, odd. výstavby, dopravy, ŽP a RR vo Svidníku spôsobom v meste obvyklým.  

3. Do veľkoobjemových kontajnerov sa môžu vhadzovať aj konáre stromov, ktoré pôvodca odpadu 
skráti najviac na dĺžku 1m.  

§ 8  

Zber, zhromažďovanie a odvoz väčšieho množstva komunálneho odpadu  

1. Zber a zhromažďovanie 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 väčšieho množstva komunálneho odpadu z veľkoobjemových kontajnerov vykonávajú 
Technické služby.  

3. Odvoz a zneškodnenie väčšieho množstva komunálneho odpadu z veľkoobjemových kontajnerov 
sa spoplatňuje ako množstvový zber.  

§ 9  

Zber, zhromažďovanie a odvoz komunálneho odpadu so septíkov a odpadu z čistenia 
kanalizácie  

1. Zber, zhromažďovanie a odvoz komunálneho odpadu zo septikov a odpadu z čistenia kanalizácie 
môže na území mesta Svidník vykonávať len organizácia , ktorá má na vykonávanie tejto činnosti 
uzatvorenú platnú zmluvu s mestom Svidník.  

2. Vlastníci alebo užívatelia septikov a kanalizácie sú povinní vykonávať vývoz kalu a odpadu z 
čistenia kanalizácie výlučné prostredníctvom takejto organizácie na vlastné náklady.  

3. Informácie o organizáciách vykonávajúcich zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a 
odpadu z čistenia kanalizácie eviduje Mestský úrad, odd. výstavby, dopravy, ŽP a RR vo Svidníku.  

4. Vlastníci alebo užívatelia septikov a kanalizácie sú povinní viesť evidenciu a uschovávať doklady 
o zabezpečení vývozu kalu zo septikov a odpadov z čistenia kanalizácie oprávnenou osobou a o jeho 
bezpečnej likvidácii na bezpečnom mieste po dobu 3 rokov.  

§ 10  

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.  

§ 11  



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 vykonávajú Technické služby.  

§ 12  

Zber, zhromažďovanie a odvoz, drobného stavebného odpadu  

1. Zber a zhromažďovanie drobného stavebného odpadu sa vykonáva do veľkoobjemových 
kontajnerov.  

2. 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 znovuvyužitím.  

3. Na základe žiadosti pôvodcu takého odpadu umiestnia Technické služby veľkoobjemový 
kontajner na dohodnuté miesto. Odvoz drobného stavebného odpadu z veľkoobjemových 
kontajnerov a jeho zneškodnenie vykonávajú Technické služby.  

4. Drobný stavebný odpad sa spoplatňuje ako množstvový zber.  

§ 13  

Separovaný zber  

1. Separovaný zber, ktorý sa na území mesta zavádza je súčasťou systému nakladania s 
komunálnymi odpadmi.  

2. Pôvodcovia a držitelia komunálneho odpadu sú po jeho úplnom zavedení povinní do určených 
zberných nádob a zberných vriec zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky.  

3. Na území mesta sa zavádza systém separovaného zberu pre nasledovné zložky komunálneho 
odpadu:  

- 20 01 01 - papier a lepenka  

- 20 01 02 - sklo  

- 20 01 39 - PET fľaše a plasty  

4. Systém zberu uvedených zložiek komunálného odpadu je nasledovný:  

a./ Bytové domy - uvedené zložky komunálneho odpadu sa zbierajú do farebne odlíšených 1100 
litrových zberných nádob umiestnených na stanovištiach zberných nádob. Zvoz vykonávajú 
Technické služby jedenkrát za dva týždne, resp. po naplnení zberných nádob kontrolu ktorých 
vykonáva poverený pracovník Technických služieb.  



b./ Rodinné domy - uvedené zložky komunálneho odpadu sa zbierajú osobitne do zberných vriec. 
Zber a zvoz vykonávajú Technické služby jedenkrát za dva týždne podľa predom schváleného 
zvozového plánu. Vrecia so separátmi je potrebné vyložiť pred rodinný dom podľa zvozového plánu 
najneskôr do 9.00 hod. Zvozový plán bude každoročne zverejňovaný.  

5. Nové zberové vrecia obdržia občania od zberových pracovníkov Technických služieb pri zbere 
separátov.  

6. Pre nebezpečné zložky komunálneho odpadu:  

- 20 01 33 - batérie a akumulátory z osobných automobilov  

- 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  

- 20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia  

bude na území mesta vytvorený donáškový systém zberu v areále zberného dvora na bývalom 
podniku DUKLASTAV. Tieto zložky odpadu odovzdá ich držiteľ poverenému pracovníkovi 
Technických služieb. Donáškový systém môžu pôvodcovia a držitelia vyseparovaných zložiek 
odpadov využiť aj pre zložky odpadov uvedené v odseku 3 tohto §.  

7. Technické služby zavedú na zbernom dvore evidenčný systém pôvodcov a držiteľov 
vyseparovaných zložiek odpadov využívajúcich donáškový systém zberu.  

8. Nepoužité liečiva je občan povinný odovzdať do zberných nádob v lekárňach mesta.  

§ 14  

Množstvový zber  

1. Množstvový zber komunálneho odpadu sa v meste závadza pre nasledovné kategórie pôvodcov 
odpadov:  

a./ právnickým osobám,  

b./ fyzickým osobám - podnikateľom.  

2. Subjekty vykonávajúce množstvový zber si s povereným pracovníkom Technických služieb, 
dohodnú veľkosť nádoby najvhodnejšej z pohľadu množstva produkovaného odpadu a interval 
vývozov, ktorý nesmie byť dlhší ako 14 dní.  

§ 15  

Staré vozidla  

1. Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného za účelom jeho využitia ako 
motorového vozidla alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponechať. Staré vozidlo je odpadom aj vtedy, 
ak to v rozhodnutí určí obvodný úrad životného prostredia.  

2. Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je povinný 
bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo 
spracovateľovi starých vozidiel. Informácie o spracovateľoch starých vozidiel sa nachádzajú na MsÚ 
odbore výstavby, dopravy, ŽP a RR.  



3. Ak si držiteľ nechce staré vozidlo ponechať, je povinný spolu so žiadosťou o vyradenie starého 
vozidla z evidencie vozidiel predložiť dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého 
vozidla vystavené spracovateľom starých vozidiel.  

4. Ak si držiteľ chce ponechať staré vozidlo, je povinný predložiť dopravnému inšpektorátu spolu so 
žiadosťou o vyradenie z evidencie vozidiel čestné vyhlásenie o ponechaní si starého vozidla, na 
vlastné náklady odstrániť také vozidlo z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné 
prostredie alebo narušuje estetický vzhľad mesta, do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie 
vozidiel.  

5. Ak držiteľ starého vozidla, ktoré sa nachádza na verejnom priestranstve, nesplní povinnosť, urobí 
tak správca cesty alebo mesto, a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené obvodným 
úradom životného prostredia na náklady držiteľa starého vozidla. O odstránení starého vozidla jeho 
odovzdaním na určené parkovisko ten, kto to zabezpečil, bezodkladne písomne upovedomí držiteľa 
starého vozidla a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami. Súčasne upovedomí aj inšpekciu životného  

prostredia, obvodný úrad životného prostredia a mesto.  

6. Ak si do dvoch mesiacov od upovedomenia držiteľ starého vozidla neprevezme staré vozidlo z 
určeného parkoviska, obvodný úrad životného prostredia rozhodne, či vlastníctvo k starému vozidlu 
nadobudne štát.  

7. Vyhľadávanie starých vozidiel na mestských komunikáciách, verejných priestranstvách, 
zisťovanie držiteľa starého vozidla, výzvy na odstránenie a spoluprácu so spracovateľom starých 
vozidiel zabezpečuje Mestská polícia.  

§ 16  

Miestný poplatok za zber, prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, 
ktoré vznikli na území mesta Svidník  

1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, 
ktoré vznikli na území mesta Svidník sa platí mestu miestny poplatok, podľa vseobecne záväzného 
nariadenia mesta o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.  

§ 17  

Miesta určené na zneškodňovanie odpadov  

1. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad z územia mesta Svidník bez vyseparovaných zložiek 
komunálného odpadu podľa § 13 tohto nariadenia a oddelených zložiek odpadu označených v 
katalógu odpadov ako nebezpečný 1/ sa prepravuje na mestskú skládku komunálneho odpadu v k.ú. 
Hrabovčík, kde sa trvalo ukladá a zneškodňuje. Iný ako komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
sa na túto skládku ukladať nesmie.  

2. Skládku uvedenú v ods. 1 tohto § spravujú Technické služby.  

3. Kal zo septikov a odpad z čistenia kanalizácie sa zneškodňuje na Čistiarni odpadových vôd mesta 
Svidník za podmienok stanovených prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd, ktorým je 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, OZ Svidník.  

4. Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad, cintorínov a odpad vznikajúci pri úprave verejnej zelene 
sa prepravuje a ukladá na poľné hnojisko Mestisko.  



5. Vyseparované zložky odpadu podľa § 13 sa po úprave na zbernom dvore odovzdávajú na 
zhodnotenie zmluvnému odberateľovi.  

§ 18  

Pôsobnosť mesta na úseku odpadového hospodárstva  

1. Mesto Svidník vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:  

a/ prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve , ktoré mu do pôsobnosti vymedzil zákon o 
odpadoch,  

b/ poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi 
na území mesta Svidník.  

§ 19  

Priestupky a ukladanie pokút  

1. Priestupku sa dopustí ten kto:  

a/ zneškodní odpady alebo zhodnotí odpady v rozpore so zákonom a týmto nariadením, 3/  

b/ uloží odpady na iné miesto, než na miesto určené týmto nariadením, 4/  

c/ nesplní oznamovaciu povinnosť uloženú v § 3 ods. 5 tohto nariadenia, 5/  

d/ neposkytne mestu Svidník požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi. 
6/  

e/ nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom 7/  

2. Priestupky podľa predchádzajúceho odseku prerokováva mesto Svidník v súlade so zákonom o 
priestupkoch.  

3. Sankcie za nedodržanie povinnosti upravených v tomto nariadení upravuje osobitný predpis 8/.  

4. Výnosy z pokút za priestupky uložené podľa § 19 ods. 1 sú príjmom rozpočtu mesta.  

§ 20  

Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom  

1. Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
pokutu, ak poruší povinnosti vyplyvajúce z tohto nariadenia, 9/,  

2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa primátor mesta dozvedel o tom, kto sa 
konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do troch rokov od konania opodstatňujúceho 
uloženie pokuty, 10/  

§ 21  

Záverečné a zrušovacie ustanovenie  



1. Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté povinnosti pôvodcov iných odpadov, ako 
je uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení, v zmysle Zákona.  

2. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú.  

a./ Mestská polícia vo Svidníku,  

b./ Komisia pre výstavbu, územný rozvoj, dopravu a životné prostredie MsZ vo Svidníku,  

c./ Zamestnanci MsÚ odb. výstavby, dopravy, ŽP a RR vo Svidníku.  

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Svidník č. 2/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnymi odpadmi na 
území mesta Svidník vrátane jeho príloh č. 2 a 3.  

§ 22  

Účinnosť  

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 
uznesením číslo 15 zo dňa 16.12.2004.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník, v zmysle §-u 6 zákona SNR číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta od 
16.12.2004 do 31.12.2004 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2005.  

Ing. Michal B a r t k o v. r.  

primátor mesta  

1/ príloha č. 1 vyhlášky č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov - príloha č. 1 
tohto  

všeobecne záväzného nariadenia.  

2/ zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov.  

3/ § 18, ods. 3 písm. b/ Zákona  

4/ § 18, ods. 3 písm. a/ Zákona  

5/ § 18, ods. 6 Zákona  

6/ § 39, ods. 9 Zákona  

7/ § 40c Zákona  

8/ Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  

predpisov  



9/ § 13 ods. 8 písm. a/ a b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  

10/ § 13, ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

P r í l o h a č. 1  

k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Svidník číslo 5/2004 zo dňa 16.12.2004 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svidník - zoznam 
komunálnych odpadov (odpady z domácnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a 
inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu podľa Vyhlášky MŽP č. 284/2001 Z.z.  

a./ Separovane zbierane zložky komunálneho odpadu: Kat. odpadu  

20 01 01 - papier a lepenka O  

20 01 02 - sklo O  

20 01 10 - šatstvo O  

20 01 11 - textílie O  

20 01 13 - rozpúšťadla 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, lepidla a živice obsahujúce nebezpečné látky N  

20 01 28 - farby, tlačiarenské farby, lepidla 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 liečiva N  

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

20 01 33 - batérie a akumulátory z osobmých automobilov N  



20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 6 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 21 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 41 - odpady z vymetania komínov N  

20 01 99 - odpady inak nešpecifikované  

b./ druhy z podskupiny: Odpady zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov):  

20 02 01 - biologický rozložiteľný odpad O  

20 02 02 - zemina a kamenivo O  

20 02 03 - iné biologický rozložiteľné odpady O  

c./ druhy z podskupiny: 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 99 - komunálne odpady inak nešpecifikované  

___________________________________________________________________________  

N - nebezpečné odpady  

O - ostatné odpady  

  



  


