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Mesto Gbely v súlade s § 6 ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov a na základe ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len „VZN“) O spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebný odpadom na
území mesta Gbely
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1. Toto VZN upravuje podrobnosti nakladania s jednotlivými druhmi komunálnych
odpadov:
a) spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov,
b) nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom ,
c) spôsob a podmienky triedeného zberu odpadu z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
1. papier
2. plasty
3. sklo
4. kovy
d) spôsob a podmienky triedeného zberu ostatných zložiek komunálneho odpadu a to:
1. elektroodpadov z domácností
2. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov
3. liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
4. textilu a šatstva
e) nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
1. jedlé oleje a tuky
2. konáre z orezávania stromov
3. ostatným odpadom zo záhrad
4. dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad
f) nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľov kuchyne,
g) spôsob zberu objemného odpadu,
h) spôsob nakladania a zberu drobných stavebných odpadov,
i) prevádzkovanie zberného dvora,
j) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie mesta Gbely.
3.

Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný
mestský systém na celom katastrálnom území mesta.
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4.

VZN upravuje podrobnosti nakladania so zložkami komunálneho odpadu, ktoré sú
uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.
§2
Základné ustanovenia

1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi je 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. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré je možné po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
II.ČASŤ
VŠEOBECNÉ POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
PRI NAKLADANÍ S ODPADMI
§3
Povinnosti právnických a fyzických osôb
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona
o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj
v súlade s týmto rozhodnutím.
2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom,
ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby
nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
3. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade
s týmto VZN a zákonom o odpadoch,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s týmto VZN a zákonom o
odpadoch,
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c) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad, (to je odpad, ktorý je
schopný rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom (čiže kompostovaním),
ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov)
d) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach,
e) ukladať do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložky
komunálneho odpadu, pre ktoré nie je nádoba určená.
4. Držiteľ odpadu je povinný:
a) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
b) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
c) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
5. Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu okrem prevádzkovateľa
kuchyne je povinný nakladať alebo inak s ním zaobchádzať v súlade so zákonom o
odpadoch a týmto VZN. Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v meste.
6. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania (ďalej len prevádzkovateľ kuchyne), zodpovedá za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
7. Za nakladanie s odpadom, ktorý vznikol bezprostredne pri výkone činnosti tvoriacej
predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
zodpovedá táto právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.
8. Na území mesta je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto
hierarchiu odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnotenie,
e) zneškodňovanie.
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III. ČASŤ
SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU
§4
Komunálne odpady a jeho zložky
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností 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 domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností
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. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky
odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
v majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov
a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a ďalšej zelene na pozemkoch
fyzických osôb.
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
§5
Zber, zneškodňovanie a preprava komunálnych odpadov
1. Držitelia (pôvodcovia) komunálnych odpadov sú povinní do určených zberných nádob
zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky podľa prílohy č. 1 tohto VZN.
2. Všetci pôvodcovia a držitelia komunálnych odpadov sú povinní stať sa účastníkmi
systému zberu komunálneho odpadu, ktorý je určený v meste podľa tohto VZN.
3. V katastrálnom území mesta sa určuje 120 l a 240 l plastová zberná nádoba pre občanov
bývajúcich v rodinnom dome. Pre obyvateľov a nájomníkov z bytového domu je určený
1100 l kontajner.
a) Pre 4 (štyroch) členov domácnosti sa určuje jedna 120 l zberná nádoba.
b) Pre 5 až 8 členov domácnosti sa určuje jedna 240 l zberná nádoba.
c) Pre 30 obyvateľov bytového domu sa určuje jeden 1100 l kontajner.
d) Pre 40 zamestnancov sa určuje jeden 1100 l kontajner.
4. Životnosť plastovej nádoby je 5 rokov. V prípade, že nádoba bude poškodená pred
uplynutím jej životnosti, požiada občan o jej výmenu. Dovoz nádoby do domácnosti
zabezpečí Mestský úrad. Poškodená nádoba musí byť pritom odovzdaná.
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5. Znehodnotenie alebo odcudzenia zbernej nádoby pred uplynutím doby jej životnosti, je
občan povinný neodkladne oznámiť na Mestskom úrade. V prípade opakovanej straty
alebo znehodnotenia zaplatí poplatník preukázanú skutočnú nákupnú cenu zbernej
nádoby.
6.

Každý pôvodca odpadu je povinný zriadiť si vyhradené miesto pre zbernú nádobu tak
aby:
a) nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernou nádobou nespôsobovala
prekračovanie príslušnej hranice hlučnosti,
b) zberná nádoba bola uložená na spevnenom podklade,
c) bol k zbernej nádobe zabezpečený dostatočný prístup v čase vývozu,
d) nebola zberná nádoba trvale uložená na chodníku, komunikácii a zelenom páse,
e) bola zberná nádoba v čase vývozu riadne pripravená na odvoz.

7.

Medzi ďalšie povinnosti držiteľa odpadu patrí:
a) zberné nádoby môžu byť na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutnú na
vyprázdnenie; po vyprázdnení musia byť uložené na vyhradené miesto,
b) udržiavať čistotu okolo zberných nádob,
c) v zimnom období zabezpečiť posyp ako i odpratávanie snehu z prístupovej cesty na
manipuláciu pri vyprázdňovaní zbernej nádoby; v prípade, že je obsah nádoby
zamrznutý tak, že sa nedá vysypať, je vlastník domu povinný túto závadu odstrániť
bez poškodenia zbernej nádoby,
d) zakazuje sa napĺňať zberné nádoby organickým odpadom (hnoj, uhynuté zvieratá,
zemina, kamenivo, biologicky rozložiteľný komunálny odpad – odpad zo zelene
a kuchynský odpad).

8. Podrobnosti zberu, prepravy a zneškodňovania sú upravené v zmluve s organizáciou
poverenou zberom. Zmluva je k nahliadnutiu na Mestskom úrade.
9. Zber komunálneho odpadu je v meste vykonávaný 1 x za 14 dní. Zber komunálneho
odpadu v mestskej časti Adamov je vykonávaný 1 x za 14 dní, počas mesiacov jún –
september 1 x za 7 dní. Na tento účel sú tu rozmiestnené 1100 l kontajnery primerane na
určitý počet chát.
10. Ako doplnkový systém zberu komunálneho odpadu na území mesta je možné využívať
ukladanie odpadu:
a) Do jednorazových vriec označených logom povereného subjektu. Tieto vrecia si môže
občan zakúpiť na Mestskom úrade.
b) V prípade, že na množstvo odpadu nepostačuje vrece, je možné si dojednať na
Mestskom úrade pristavenie 1100 l kontajneru, na určitý čas za úplatu, v zmysle VZN
o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktoré je platné
pre príslušný kalendárny rok, zodpovedajúci jednému vývozu tejto nádoby.
Pristavenie i odvoz kontajneru zabezpečí Mestský úrad.
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11. Preprava komunálneho odpadu a jeho zložiek:
a) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s mestom.
b) Prepravca odpadu je povinný dodržiavať časový harmonogram vývozu odpadu určený
v zmluve.
12. Oprávnené organizácie na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov,
drobných stavebných odpadov a vytriedených jednotlivých zložiek komunálneho odpadu
sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN.
13. Harmonogram zvozu komunálneho odpadu je zverejnený na stránke mesta www.gbely.sk
a na úradnej tabuli mesta.
IV. ČASŤ
SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU ODPADOV
§6
1. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber papiera, plastov, skla a kovov
znáša organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a tieto náklady nie sú zahrnuté do
miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
2. Zber a prepravu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, môže vykonávať
len organizácia, ktorá má uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 4 zákona o odpadoch
s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou Mesto Gbely uzavrelo zmluvu
podľa § 59 ods. 2 zákona o odpadoch.
3. Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v SR založená,
vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom
v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou
autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie
týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.
§7
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – odpady z obalov
a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
1. Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov sú
označené štítkom, na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre ktoré odpady je
nádoba určená.
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2. Mesto Gbely má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre nakladanie
s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, podľa § 59 ods. 2 zákona
o odpadoch. Táto je uvedená v prílohe č. 2 tohto VZN.
a) Papier - pôvodcovia a držitelia tejto zložky komunálneho odpadu zberajú papier do
plastových vriec, ktoré má každá domácnosť pridelené. Obyvatelia ulíc Učňovská
a Záhumenice ho ukladajú do 1100 l kontajnerov modrej farby, ktoré sú na to určené.
Zber papiera môže byť vykonaný i v škole. Odvoz musí zabezpečiť spoločnosť, ktorá
má oprávnenie na nakladanie s daným druhom odpadu.
Patria sem: noviny, časopisy, lepenka (krabice od rôznych druhov tovaru poskladané
a zviazané) kartón, obalový papier, spisy, zošity, kancelársky papier, letáky, výkresy,
obálky, letáky a pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, kopírovací papier, celofán, znečistený papier,
voskový papier, obaly z mlieka, použité obrúsky a plienky.
Zvoz: V čase vyhláseného zberu je každý pôvodca a držiteľ povinný vrece s papierom,
zviazané noviny, časopisy a lepenku z domácností vyložiť pred rodinný alebo bytový
dom.
b) Plasty - pôvodcovia a držitelia tejto zložky komunálneho odpadu zberajú plasty do
plastových vriec, ktoré má každá domácnosť pridelené. Obyvatelia ulíc Učňovská
a Záhumenice ich ukladajú do 1100 l kontajnerov žltej farby, ktoré sú na to určené.
Každý je povinný pred umiestnením plastových fliaš do vreca alebo kontajnera, tieto
stlačiť tak, aby bol zmenšený ich objem.
Medzi plasty patria: PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, PE
(polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, obaly od kozmetických a
čistiacich prostriedkov, PS (polystyrén): penový polystyrén, PP (polypropylén): obaly
od jogurtov a rôzne plastové nádobky.
Nepatria sem: plastové obaly od motorových olejov a znečistené plastové obaly
škodlivinami, (tieto treba odovzdať do zberného dvora odpadov)
Zvoz: V čase vyhláseného zberu je každý pôvodca a držiteľ povinný vrece s plastami,
vyložiť pred rodinný alebo bytový dom.
c) Sklo - pôvodcovia a držitelia tejto zložky komunálneho odpadu ho zberajú
donáškovým spôsobom do osobitne určených nádob zelenej farby s označením
„SKLO“.
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Patrí sem: farebné a biele sklo, fľaše a zaváraninové poháre vyprázdnené a zbavené
kovových uzáverov, biele sklo tabuľové, sklenené obaly rôznych farieb, sklo
z okenných tabúľ.
Nepatrí sem: keramika, porcelán, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, fľaše silne
znečistené farbou a tukom, plexisklo, (tieto zložky patria do komunálneho odpadu –
popolnice)
žiarovky, neónky (tieto zložky odovzdať do zberného dvora odpadov).
Zakazuje sa do týchto nádob vhadzovať znečistené sklo, naplnené inými látkami.
Zakazuje sa taktiež do týchto nádob vhadzovať akýkoľvek iný odpad.
Veľké tabuľové sklo sa odovzdáva v zbernom dvore odpadov.
Zvoz: Nádoby sú rozmiestnené po uliciach v meste.
Vývoz je zabezpečený 1 x za 3 mesiace.
d) Kovy – v rámci triedeného zberu sa zbierajú v zbernom dvore odpadov.
Patria sem: obaly od sprejov, hliníkové obaly, konzervy, oceľové plechovky a pod.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami.
3. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby si dohodnú spôsob zberu
papiera, plastov, skla a kovov s organizáciou oprávnenou zberom na vlastné náklady; táto
organizácia musí mať zároveň uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti
výrobcov s ktorou má uzatvorenú zmluvu Mesto Gbely.
4. Harmonogram zberu papiera a plastov je zverejnený na stránke mesta www.gbely.sk a na
úradnej tabuli mesta.
§8
Ostatné triedené zložky komunálneho odpadu
1. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických
osôb. Je zakázané dávať takýto odpad do nádoby na zmesový komunálny odpad.
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
mobily, videá, diskmany, hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory,
ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atď.
Zber: Odpad sa odovzdáva na zberný dvor odpadov.
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2. Batérie a akumulátory – použité prenosné batérie a akumulátory, automobilové batérie
a akumulátory.
Zber: Občan je povinný odovzdať použité batérie do určených nádob, ktoré môžu byť
umiestnené aj v predajniach u distribútora batérií a akumulátorov. Odpad je možné tiež
odovzdať v zbernom dvore odpadov.
Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční
zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.
Zakazuje sa použité batérie a akumulátory ukladať do zberných nádob na komunálny
odpad.
3. Lieky - nespotrebované fyzickými osobami.
Zber: Lieky je potrebné odovzdávať do verejnej lekárne, ktorá je povinná ich
zhromažďovať.
Je zakázané vhadzovať ich do nádob na komunálny odpad.
4. Textil a šatstvo – šatstvo vrátane všetkých druhov odevov, prikrývky, deky, posteľná
bielizeň, topánky – nezničené, doplnky k oblečeniu – čiapky, šály a pod. Vhodný textil
musí byť čistý a suchý.
Zber: prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na
území mesta. Textil je možné odovzdať i v zbernom dvore odpadov.
Kontajnery na vhodný textil sú vlastníctvom zmluvného partnera, ktorý zodpovedá za ich
údržbu a vyprázdňovanie. Vyprázdňovanie prebieha podľa potreby.
5. Všetky ostatné vytriedené zložky komunálneho odpadu uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN
je možné odovzdať bezplatne na zbernom dvore odpadov na ulici Piesky č. 1604.
6. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob na komunálny odpad
alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá mesta.
§9
Biologicky rozložiteľné odpady
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym alebo
aeróbnym spôsobom (kompostovaním), ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera
a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
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Biologický 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.
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa katalógu odpadov.
Podmienky zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu:
a) jedlé oleje a tuky z domácností
Tieto zložky odpadu sa odovzdávajú donáškovým spôsobom do zberného dvora odpadov.
Je zakázané ich vylievať do kanalizácie.
b) konáre z orezávania stromov
Túto zložku odpadu možno priviezť na plochu, ktorá sa nachádza vedľa zberného dvora
odpadov na ulici Piesky. Plocha je prístupná počas otváracích hodín zberného dvora a to
piatok a sobotu.
Je zakázané voziť sem iný biologicky rozložiteľný odpad okrem konárov. Taktiež sa
zakazuje ponechávať konáre z orezávania stromov na verejnom priestranstve.
c) ostatný odpad zo záhrad – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (č. 20 02 01) kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín, burina, pozberané
zvyšky z pestovania, zvyšky rastlín, kukurice, piliny, drevná štiepka, hobliny, ...
Spôsob zhodnotenia: Všetky tieto zložky odpadu z domácností sú kompostovateľné, preto
ich obyvatelia zhodnotia kompostovaním na svojich domácich kompostoviskách.
1. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym
odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným
komunálnym odpadom.
2. Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z parkov a cintorína zabezpečuje mesto na
základe zmluvného vzťahu s odberateľom.
3. V prípade triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností
si Mesto Gbely uplatňuje výnimku v súlade s § 81 ods. 21 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a tento zber na svojom území nezavádza.
Týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečiť
vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
ktorého je pôvodcom (§ 10 VZN).
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§ 10
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny
a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z
orecha, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po
záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom
množstve aj drevitá vlna, triesky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky
pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní
zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domova
sociálnych služieb a pod.
Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté
zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“ a pod.
1. Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Zariadením spoločného stravovania je
zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov
a nápojov. Pod pojmom zariadenie spoločného stravovania je možné rozumieť reštaurácie,
závodné kuchyne a jedálne, penzióny či hotely, ktoré majú reštauráciu, bufety, školské
jedálne.
2. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) - je povinný v zmysle § 83 zákona
o odpadoch zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
3. Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje:
a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom,
do nádob určených mestom na zber komunálneho odpadu,
b) s účinnosťou od 1.1.2017 používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní,
ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča
súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd
uzavretej podľa osobitného predpisu,
c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
4. Náklady spojené so zberom, skladovaním a prepravou, a náklady na zberné nádoby a iné
obaly, hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad).
5. Nádoby na takýto odpad musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením EP
a Rady /ES/ č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
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6. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadov do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy, ani verejnosť.
7. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
8. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto, zima), pričom v letnom období musí byť frekvencia zberu vyššia.
9. 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 mal schválenie na
vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a
potravinovou správou.
10. Prevádzkovateľ kuchyne je podľa § 81 ods. 16 a 17 zákona o odpadoch povinný
poskytnúť mestu informácie, ktoré sú potrebné pre plnenie povinností vyplývajúce z § 14
ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch.
11. Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný
postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (§ 3 ods. 8 tohto VZN).
12. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na
zvieratá v ZOO, na chovných staniciach atď.
§ 11
Objemný odpad
1. Objemné odpady sú komunálne odpady od fyzických osôb, ktoré sa svojou veľkosťou
nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad. Je to najmä nábytok, staré okná,
dvere, nádoby ... Takýto odpad môže fyzická osoba – obyvateľ mesta Gbely, odovzdať do
zberného dvora odpadov.
2. Každá právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba si môže objednať
u oprávneného subjektu veľkoobjemový kontajner, prepravu a zneškodnenie objemného
odpadu, mimo zvozu organizovaného mestom, ktorý vyprodukuje naviac, za úplatu.
Informácie o aktuálnych oprávnených subjektoch na zneškodnenie odpadov, mu budú
poskytnuté na Mestskom úrade v Gbeloch .
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3. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, ako aj
vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá
mesta.
§ 12
Nakladanie s drobným stavebným odpadom (DSO)
1. Na území mesta Gbely sa v súlade s § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je
zavedený množstvový zber DSO.
2. Množstvový zber je zber DSO, pri ktorom platí pôvodca miestny poplatok ustanovený vo
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO. Tento poplatok sa určuje ako
súčin množstva vzniknutého DSO v kilogramoch a sadzby poplatku uvedeného vo VZN
o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO.
3. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, na ktoré sa nevyžaduje podľa stavebného zákona
stavebné povolenie. Za DSO sa považuje najmä:
- drobná omietka, obklady, podlahy, dlažby, obkladačky
- umývadlá, WC
- odpad pri natieračských prácach
- drobné úlomky tehál
- odrezky sadrokartónu (porezané na menšie kusy)
- okná, dvere
- bytové jadrá
4. Pôvodca/držiteľ DSO je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť t.j.
môže ju využiť pri ďalšej stavbe. Zvyšnú časť je povinný umiestniť za úhradu do
Zberného dvora odpadov na ulici Piesky č. 1604.
5. Ak bolo fyzickej osobe vydané stavebné povolenie podľa stavebného zákona, považuje sa
takýto vzniknutý odpad za stavebný odpad. Tento je povinný zhodnotiť/zlikvidovať
v súlade s § 77 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., na vlastné náklady. Doklad
o likvidácii odpadu bude predložený stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.
6. Zakazuje sa ukladať DSO do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa
nich.
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§ 13
Zberný dvor odpadov (ZDO)
1.

Občan mesta, ktorý je poplatníkom môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky
komunálneho odpadu v zbernom dvore odpadov, na ulici Piesky č. 1604. Prevádzková
doba je zverejnená na úradnej tabuli Mesta Gbely, na stránke mesta www.gbely.sk a v
priestoroch Zberného dvora.

2.

V ZDO je možné odovzdať všetky vytriedené zložky odpadov, ktoré sú uvedené
v prílohe č. 1 tohto VZN.

3.

Každý občan je povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom v ZDO, pokynmi pracovníka
ZDO. Taktiež je povinný dodržiavať čistotu a ukladať oddelené zložky odpadov do
príslušných nádob. (napr. okná vysklené, skrine a nábytok rozobratý a pod.)

4.

Pri dovoze odpadu je občan povinný prihlásiť sa na vrátnici ZDO a riadiť sa pokynmi
pracovníka zberného dvora. Ďalej je občan povinný predložiť zodpovednému
pracovníkovi zberného dvora na požiadanie občiansky preukaz na zápis údajov do
evidencie. V evidencii a vážnom lístku bude pre štatistické vyhodnocovanie zapísané
meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu, ŠPZ auta ak je odpad
dovezený autom. Ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenávané.

5. Do ZDO nie je dovolené dovážať:
a) Odpad vznikajúci podnikateľskou činnosťou. Ak podnikateľ zabezpečuje odvoz
odpadu pre občana mesta, tento sa musí dostaviť spolu s podnikateľom. V opačnom
prípade zamestnanec odmietne odpad prevziať.
b) Biologický odpad – lístie, tráva, burina, uhynuté zvieratá a iný podobný biologický
odpad.
c) Nebezpečné zložky komunálneho odpadu - azbest, výbušné a podobné hmoty.
§ 14
Množstvový zber
1. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa VZN O miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktoré je platné pre príslušný kalendárny rok.
2. Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú tri veľkosti zberných
nádob, z ktorých si pôvodca odpadu môže vybrať zbernú nádobu:
a) 120 litrová plastová
b) 240 litrová plastová
c) 1100 litrová plastová
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3. Pôvodca odpadu si vyberie veľkosť zbernej nádoby a interval odvozu komunálnych
odpadov, pričom tento nebude kratší ako 1x za 14 dní.
4. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže na základe písomnej žiadosti
požiadať mesto o zavedenie množstvového zberu. Žiadosť musí obsahovať:
a) meno priezvisko, názov organizácie
b) presnú adresu
c) IČO
d) požadovaný druh nádoby
e) počet nádob
f) interval vývozu – pričom tento interval musí byť prispôsobený zvozovému
plánu v meste.
5. O zavedenie množstvového zberu môže právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ
požiadať do 31. januára príslušného roka.
6. V prípade novej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa určí si táto spôsob
zberu pri prihlasovaní sa do evidencie poplatníkov.

V. ČASŤ
SPÔSOB NAHLASOVANIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU
§ 15
1. Oznámenie o umiestnení odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom
o odpadoch, môže podať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba.
2. Oznámenie sa podáva:
a) príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva t.j. Okresný úrad Skalica,
odbor starostlivosti o ŽP, Námestie oslobodenia 15, Skalica 909 01
b) alebo na Mestský úrad v Gbeloch, Námestie slobody 1261, Gbely 908 45
3. Oznámenie podľa odseku 1 a 2 sa podá mestu alebo okresnému úradu, v ktorého
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
VI. ČASŤ
PRIESTUPKY
§ 16
Priestupky
1. Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky podľa
§ 115 ods. 1 písm. a) až k) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
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2. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom,
(§ 13 písm. a) zákona)

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená
(§ 81 ods. 6 písm. a) zákona, zakazuje sa ukladať do zberných nádob určených mestom na zber
zmesového komunálneho dopadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob
určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba
určená),

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch
(§ 13 písm. b) zákona),

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona
(t.j. vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva),

e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona
(t.j. zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu, pričom takéto
zmiešavanie je zakázané),

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona
(t.j. konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík)

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4
zákona
(t.j. zodpovedná osoba podľa zákona o odpadoch, je povinná stavebné odpady a odpady z demolácií
materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií alebo v súlade s § 14
zákona)

h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona
(t.j. ukladá oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov,
okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, pričom takéto konanie sa zakazuje)

i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona
(t.j. pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
VZN; je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste; užívať zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov; ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene
zbierané odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v meste)

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona
(t.j. vykonávať zber a prepravu komunálnych odpadov na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom)

k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona
(t.j. prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo
ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je
povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi)

3. Za priestupky možno uložiť pokutu do 1 500 eur.
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VII. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 17
1. Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a mesta, práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s
odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je
upravená v zákone NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vo vyhláškach Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhláške č. 365/2015 Z. z. ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov.
2. Mesto Gbely zabezpečí:
a) Podrobnú informovanosť o rozsahu triedenia a harmonogramoch vývozu do každej
domácnosti v meste a každej povinnej osobe spôsobom v mieste obvyklým. (Mestský
rozhlas, časopis Gbelan, úradná tabuľa, web stránka mesta www.gbely.sk)
b) Evidenciu a zverejnenie organizácií poverených zberom, ktoré majú s mestom
uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov.
3. Výšku a podrobné podmienky vyberania poplatku, stanovuje VZN O miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je platné pre príslušný kalendárny
rok.
4. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Gbely č. ......... zo dňa
.................
5. Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2013 O spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na
území mesta Gbely zo dňa 9.12.2013 schválené uznesením č. 329/2013 a Dodatok č. 1
k VZN č. 3/2013 zo dňa 14.12.2015 schválený uznesením č. 109/2015.
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2016.

V Gbeloch dňa ....................

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta
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Príloha č. 1
Katalógové
číslo
odpadu
08 01 11

Názov odpadu

Kategória
odpadu

Odpadové farby a laky
obsahujúce rozpúšťadlá
Odpady z odstraňovania farby
alebo laku obsahujúce organické
alebo iné nebezpečné látky
Biologicky ľahko rozložiteľné
syntetické motorové, prevodové
a mazacie oleje
Iné motorové, prevodové
a mazacie oleje
Obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok

N

N
N

20 01 01

Olejové filtre
Brzdové platničky a obloženie
obsahujúce azbest
Brzdové kvapaliny
Nemrznúce kvapaliny
obsahujúce NL
Kovový odpad kontaminovaný
NL
Papier a lepenka

20 01 02

Sklo

O

20 01 10
20 01 11

Šatstvo
Textílie

O
O

20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 19

Rozpúšťadlá
Kyseliny
Zásady
Pesticídy

N
N
N
N

20 01 21

Žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky

08 01 17

13 02 07

13 02 08
15 01 10

16 01 07
16 01 11
16 01 13
16 01 14
17 04 09

20 01 23

Čo sem patrí

Nepatrí sem

N

N

N
N

plastové obaly od olejov,
znečistené plastové
obaly,

N
N
N
O

N
O
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noviny, časopisy,
lepenka, kartón, obalový
papier, letáky, výkresy,
zošity ...
sklenené obaly rôznych
farieb bez zátok
a kovových uzáverov,
tabuľové sklo, sklo biele
aj farebné, fľaše,
zaváraninové poháre,
sklo z okenných tabúľ
obnosené šatstvo, odevy,
bielizeň, textílie, obuv

pesticídy a chemické
prípravky na ošetrovanie
rastlín a drevín
žiarovky, žiarivky,
teplomery,

kopírovací papier,
celofán, znečistený
a voskový papier,
obaly od mlieka,
keramika,
porcelán, zrkadlo,
autosklo, drôtené
sklo, fľaše silne
znečistené farbou
a tukom,
plexisklo,
hrubo znečistený
textil (olejom,
hlinou, farbou),
koberce, matrace,

Jedlé oleje a tuky
Oleje a tuky iné ako uvedené
v 20 01 25
Farby, tlačiarenské farby,
lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky
Batérie a akumulátory uvedené
v 160601, 160602 alebo 160603
a netriedené batérie a
akumulátory
Batérie a akumulátory iné ako v
200133
Vyradené elektrické
a elektronické zariadenia iné
ako uvedené v 200121 a 200123
obsahujúce nebezpečné látky
Vyradené elektrické
a elektronické zariadenia iné
ako uvedené v 200121, 200123
a 200135

O
N

O

20 01 39

Drevo a iné ako uvedené v
200137
Plasty

20 01 40

Kovy

O

meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy

O
O
O
O
O
O
O

20 03 07

objemný odpad

O

20 03 08

drobný stavebný odpad

O

20 01 25
20 01 26
20 01 27

20 01 33

20 01 34
20 01 35

20 01 36

20 01 38

20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07

N

farby, lepidlá, živice,
laky

N

opotrebované
akumulátory z osobných,
nákladných automobilov
a z traktorov, baterky

O
N

O

O
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chladničky, mrazničky,
televízory, kancelárska
technika, tlačiarne,
kopírky,
domáce spotrebiče ,
mikrovlnky, práčky,
videá, DVD prehrávače,
kancelárska technika ,
počítače, káble, staré
zástrčky a vypínače,
vŕtačky, vysávače
drevo ktoré neobsahuje
nebezpečné látky
PET fľaše od nápojov,
plastové obaly, fólie,
obaly od čistiacich
prostriedkov, polystyrén,
obaly od jogurtov
kovové plechovky od
nápojov, konzervy z
kompótov, mäsových
alebo zeleninových
výrobkov, alobal,
kelímky z čajových
sviečok, alobal z
čokolád, vrchnáky z
alkoholických
a nealkoholických
nápojov

lakované a morené
drevo, drevotrieska

znečistené kovové
obaly od
chemických látok,
farieb, olejov,
potravín;
obaly, ktoré sú
zložené z
kombinovaných
materiálov
a obsahujú kov,
napr. tetra paky

Ostatné druhy odpadov s ktorými sa nakladá v katastrálnom území mesta:
20 02 01
20 02 02
20 03 01

biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
zmesový komunálny odpad

O
O
O

vysvetlivky: O – ostatný odpad
N – nebezpečný odpad
NL – nebezpečné látky

Príloha č. 2
Organizácie s ktorými má Mesto Gbely uzatvorenú zmluvu podľa zákona o odpadoch.
Zber, preprava a zhodnocovanie triedených zložiek odpadov a prevádzkovanie zberného
dvora odpadov:
VEPOS – SKALICA s.r.o, Rybničná 1, Skalica 909 01
Zber, preprava a zneškodnenie komunálnych odpadov:
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor 900 51
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi
z neobalových výrobkov:
ENVI – PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava 821 04
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