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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 2/2004 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými staveb nými odpadmi 

(VZN o odpadoch) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Komárno podľa § 6 zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods.3, písm. f) a g) citovaného zákona a v súlade s 
§ 39 ods.4 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Prvá časť 
Úvodné ustanovenia 

 
§1 

Účel úpravy 
 
(1) Správne nakladanie s odpadom je v záujme ochrany životného prostredia, ochrany 

verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.  
 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)  sa vydáva s cieľom určiť vhodný 

systém zberu odpadov na území mesta Komárna (ďalej len „mesto“), v súlade 
s ustanoveniami zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov1 a jeho zavedením: 

 
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho 

území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch 
vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych 
odpadov v meste a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené 
zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu, 

b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných 
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených 
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov 

c) ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe 
separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania 
s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a 
na zneškodňovanie odpadov. 

 
§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 
 
(1) Podľa zákona o odpadoch: 
 

a) komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce 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 činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby- podnikateľa; za odpady z domácnosti 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 obci pri čistení 
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a 
taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na 
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, 

                                                                 
1 Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 
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b) drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác 
zabezpečovaných fyzickou osobou2, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu 
alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (§ 6 ods.1 zákona 
o odpadoch),  

c) zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť 
ako samostatný druh odpadu3,  

d) pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva 
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy 
alebo zloženia týchto odpadov4,  

e) držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa 
odpad nachádza5,  

f) zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené 
plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe6; 
takýmto zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39 zákona o odpadoch. 

 
(2) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo 

nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve 
viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci 
neurčia zástupcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát, alebo obec, je platiteľom 
správca7. 

 
(3) Pojmy zavedené týmto VZN: 
 

a) rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným 
vstupom z  verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri bytové jednotky, dve nadzemné 
podlažia a podkrovie, 

b) bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov 
so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie, 

c) zbernými nádobami sú: 
- „KUKA“ nádoba (kovová alebo plastová nádoba objemu 110 alebo 120 l), 
- kontajner (kovový, plastový alebo sklolaminátový kontajner objemu 1100 l), 
- veľkokapacitný kontajner (VKK – vaňový alebo oceľovo-plechový kontajner objemu 

3m3 a viac),  
d) užívateľmi zberných nádob sú: 

- platitelia poplatkov (vrátane osôb, za ktoré poplatok platia), ktorým boli zberné 
nádoby zverené do užívania,  

- každý, kto využíva zberné nádoby určené na donáškový zber (sklo, objemný odpad, 
plasty atď.), 

- pracovníci organizácie poverenej zberom a prepravou komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu, 

e) objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné 
pre ich veľký rozmer alebo hmotnosť vložiť do „KUKA“ nádob s objemom 110 l alebo  
120 l alebo do kontajnerov s objemom 1100 l. 

 
§ 3 

Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi 
 

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania komunálnych a 
drobných stavebných odpadov v rozsahu stanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný 
obecný systém na celom území mesta.  
 
 

                                                                 
2 § 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)               
3 § 39 ods. 1 zákona č.223/2001 Z.z. 
4 § 2 ods. 2 zákona č.223/2001 Z.z. 
5 § 2 ods. 3 zákona č.223/2001 Z.z. 
6 § 43 zákona č. 50/1976 Zb.  
7 §10d ods. 3 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch 
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Druhá časť 
Systém zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek 

 
§ 4 

Komunálny odpad a jeho zložky 
 
(1) VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami KO: 
 

a) odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií, vrátane 
zložiek zo separovaného zberu,  

b) odpady zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov ako biologicky rozložiteľný 
odpad, zemina a kamenivo, iné biologicky rozložiteľné odpady, 

c) iné komunálne odpady ako zmesový KO, odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, odpad 
z čistenia kanalizácie, objemný odpad a KO inak nešpecifikovaný. 

 
(2) Oddelene (triedene) zbierané zložky KO: 
 

a) papier,  
b) sklo, 
c) biologicky rozložiteľný odpad, 
d) plasty. 

 
§ 5 

Práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu 
 
(1) Pôvodca komunálneho odpadu má právo na: 
 

a) poskytnutie zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcom systému zberu, 
b) zber a pravidelný odvoz využiteľných zložiek podľa harmonogramu triedeného zberu, 
c) zber a odvoz objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene 

vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín u oprávnenej osoby dvakrát do 
roka podľa harmonogramu triedeného zberu, 

d) zber, pravidelný odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu, 
e) označenie a údržbu zbernej nádoby, 
f) náhradné plnenie zmluvného partnera mesta v prípade nedodržania jeho povinností, 
g) informáciu o systéme zberu, harmonograme triedeného zberu, zberných miestach 

a zozname zmluvných partnerov mesta. 
 
(2) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný8:  
 

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov na území mesta, 
b) užívať zberné nádoby a kontajnery zodpovedajúce systému zberu komunálnych 

odpadov,  
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky, objemné odpady a drobné 

stavebné odpady na miesta určené na kontajnerových stanovištiach a do zberných 
nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov,  

d) oznámiť mestu, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom 
alebo týmto nariadením, bezodkladne po zistení takejto skutočnosti, 

e) poskytnúť na vyžiadanie mesta pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 
 
 
 
 
 
                                                                 
8 § 39 ods. 5 zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch 
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§ 6 
Zber, preprava a zneškod ňovanie komunálneho odpadu a jeho zložiek 

 
(1) Oddelene vytriedené zložky komunálneho odpadu sa zbierajú do farebne rozlíšených 

kontajnerov určených zvlášť pre každú zložku KO (papier, sklo, plasty atď.) 
 
(2) Separovaný zber odpadov bude v meste prebiehať donáškovým spôsobom. Pre tento účel 

budú v meste na stálych miestach dostupných pre obyvateľov (hlavne v blízkosti obchodov) 
vytvorené tzv. zberné hniezda, ktoré budú vytvorené z farebne odlíšených kontajnerov. 

 
(3) Počet, typ a interval vyprázdňovania zberných nádob na komunálny odpad je pre: 
 

a) rodinné domy a obdobné nehnuteľnosti – 1 ks 110/120 l nádoby na jednu bytovú 
jednotku, interval vyprázdnenia je 1x týždenne, 

b) bytové domy - 1 ks 1100 l kontajnera na každých 20 bytových jednotiek, interval 
vyprázdnenia je 2x týždenne, 

c) ostatné nehnuteľnosti – stanoví sa na základe predpokladaného resp. skutočného 
množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu.  

 
(4) Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá 

alebo s  osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu si dojednajú podmienky s mestom 
osobitne. 

 
(5) Umiestnenie zberných nádob: 
 

a) umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch si zabezpečujú jednotliví vlastníci a 
užívatelia nehnuteľnosti s ohľadom na možnosť ich bezproblémového vyprázdnenia,  

b) pri určovaní miesta na zbernú nádobu je potrebné dodržiavať hygienické a estetické 
podmienky a dbať hlavne na to, aby: 
- bol k nim zabezpečený dostatočne široký prístup výlučne po komunikácii, nie po 

chodníku, 
- nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami nespôsobovala 

prekročenie prípustnej hranice hlučnosti, 
- neboli umiestnené na veternej strane v blízkosti okien, bytov, detských ihrísk 

a frekventovaných miest a aby nebránili vo výhľade v križovatkách, 
- bolo s nádobami nakladané šetrne, 

c) zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách sa doporučujú ponechať len na dobu 
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení zbernej nádoby je pracovník 
organizácie poverenej zberom a prepravou komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu povinný vrátiť nádobu na pôvodné miesto. 

 
§ 7 

Objemný odpad 
 
(1) Objemný odpad, drobný stavebný odpad a oddelene vytriedený odpad z domácností 

s obsahom škodlivín sa ukladá na mestom vopred určené zberové miesta (veľkokapacitné 
kontajnery). 

 
(2) Okrem toho je odvoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a oddelene 

vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín zabezpečený mestom najmenej 
dvakrát do roka v dňoch, ktoré mesto oznámi najmenej týždeň vopred obvyklým spôsobom. 

 
(3) Na odvoz objemného odpadu si môže občan okrem horeuvedených možností objednať za 

odplatu  veľkokapacitný kontajner. 
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§ 8 
Odpad zo záhradkárskych osád 

 
(1) Za zneškodňovanie KO zo záhradkárskych osád zodpovedá príslušná záhradkárska 

organizácia, ktorá jeho zber a odvoz zabezpečí prostredníctvom mesta minimálne dvakrát 
ročne (jar, jeseň) veľkokapacitnými kontajnermi. 

 
(2) Individuálni vlastníci, užívatelia záhrad, chát, vinohradov a sadov zodpovedajú za likvidáciu 

KO jednotlivo, využitím mestom zabezpečených veľkokapacitných kontajnerov dvakrát do 
roka. 

 
(3) Odpad zo zelene záhradkári, chatári a vinohradníci prednostne kompostujú. 
 

§ 9 
Miesto zneškod ňovania KO a DSO 

 
(1) KO a DSO vzniknutý na území mesta sa zneškodňuje na skládke, s ktorou má mesto 

uzatvorený zmluvný vzťah. 
 
(2) Mesto zriadi zberný dvor a kompostáreň, v ktorej sa zabezpečí kompostovanie. 
 
(3) O rozšírení siete zberových miest a zriadení kompostárne bude mesto občanov včas 

informovať. 
 
(4) Odvážať a ukladať odpad na iné miesta, než sú na tieto účely určené, je zakázané. 
 

Tretia časť 
Spolo čné a záverečné ustanovenia 

 
§ 10 

Prostriedky získané predajom 
 

Prostriedky získané predajom vytriedených zložiek KO tvoria osobitne sledovanú 
položku mestského rozpočtu a môžu byť použité len v oblasti nakladania s komunálnym 
odpadom. 
 

§ 11 
Zodpovednos ť za porušenie povinností 

 
(1) Mesto ukladá pokuty za správne delikty a prejednáva priestupky podľa zákona o odpadoch9. 
 
(2) Výnosy pokút za správne delikty a za priestupky podľa § 11 ods.1) VZN sú príjmami mesta.  
 

§ 12 
Spolo čné ustanovenia 

 
(1) Podrobnosti určovania miestneho poplatku za KO a DSO upravuje osobitné VZN  

o miestnych poplatkoch. 
 
(2) Kontrolu dodržiavania povinností podľa tohoto VZN  vykonávajú: 
 

a) mestská polícia, 
b) poverení pracovníci mestského úradu, 
c) poslanci mestského zastupiteľstva, 
d) iné osoby poverené primátorom mesta. 

 
                                                                 
9  § 78 až  80  zákona č.223/2001 Z.z 
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§ 13 
Záverečné ustanovenia 

  
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 12. februára 2004.  
 
(2) Zrušuje sa VZN mesta Komárno č. 2/2002 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov (VZN o odpadoch). 
 
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2004.  
 
 
 
 

MUDr. Tibor Bastrnák 
      primátor mesta 

 
Vyvesené: 13. februára 2004 
Zvesené:    1. marca  2004 
 


