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Úplné znenie 
(informatívny materiál) 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  

v znení a doplnení VZN č. 3/2018 a VZN č. 1/2020 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g),         
§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej aj ako „VZN“ alebo 
„nariadenie”).      

PRVÁ  ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Predmetom tohto VZN je úprava v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva 1) 

podrobností najmä o: 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 
b) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
c) nakladaní s  biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným 

odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, 
d) o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu 

1. elektroodpadov z domácností,  
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu  

s obalmi,  
3. použitých prenosných batérii a akumulátorov a automobilových  batérií 

a akumulátorov,  
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými 

osobami a zdravotníckych pomôcok, 
5.  jedlých olejov a tukov, 
6.  odpady z uličných smetných nádob,  

e) spôsobe zberu s objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých 
látok, 

f) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 
g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 
h) prevádzkovaní zberného dvora, 
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu (ďalej aj ako „DSO“), 
j) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov. 
 

DRUHÁ  ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 2 

Základné pojmy 
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(1)  Komunálny odpad je 

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a 
lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z 
elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a 
objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, 

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad 

svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností 
2) (ďalej aj ako „KO“), 

 

(2)  Zložka komunálnych odpadov - tá časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 

samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak 

neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť 

ako samostatné druhy odpadov 3). 

(3)  Triedený zber komunálnych odpadov - činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky 

komunálnych odpadov 4).  

(4)  Zmesový komunálny odpad - nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad 

po vytriedení zložiek komunálneho odpadu 5).  

(5)  Drobný stavebný odpad - odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou 

osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 6).  

(6)  Objemný odpad z domácností – komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký 

rozmer alebo hmotnosť umiestniť v štandardných zberných nádobách alebo jeho 

množstvo presahuje ich objem. 

(7) Elektroodpad z domácností - elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z 

obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím 

charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z 

elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia 

ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností 7).  

(8) Biologicky rozložiteľný odpad - odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym 

spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a 

lepenky, odpad zo záhrad a parkov 8).  

(9) Biologický odpad - 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 9).  

(10) Pôvodca odpadu je: 

a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo 
b) ten kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich 

výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov, 
c) každý prenajímateľ objektu, správca administratívneho alebo obchodného centra, 

ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka  a zároveň zabezpečuje 
zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov 
svojich nájomcov na základe zmluvy 10). 
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(11) Odpadová pneumatika – pneumatika, ktorá je odpadom10a). 
 
(12) Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového 

hospodárstva mesta Komárno v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich 
dosiahnutie. 

 
§ 3  

Hierarchia odpadového hospodárstva mesta 
 

 Na území mesta je každý pôvodca odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu 

odpadového hospodárstva1) :  

a) predchádzanie vzniku odpadu, 

b) príprava na opätovné použitie,  

c) recyklácia, 

d) iné zhodnocovanie, 

e) zneškodňovanie. 

TRETIA  ČASŤ 

NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNÝM ODPADOM, DROBNÝMI 

STAVEBNÝMI ODPADMI, SPÔSOB ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU A ODPADU 

Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK 

 

§ 4 

Nakladanie, zber a preprava zmesových komunálnych odpadov 

 

(1) Držitelia zmesového komunálneho odpadu zhromažďujú a umiestňujú tento odpad do 
zberných nádob v súlade s týmto VZN. 

 
(2) Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov v rodinnej zástavbe: 

 
a) Na zber zmesového komunálneho odpadu pre obyvateľov bývajúcich  

v rodinných domoch v rodinnej zástavbe sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 
110 l alebo 120 l zodpovedajúce normám DIN 30700, 30740 a STN EN 13071-2. 
 

b) Počet zberných nádob je určený na počet osôb, pričom domácnosť pozostávajúca 
maximálne z 5 osôb má právo používať 1 kus zbernej nádoby uvedenej v ods. 2 bod 
a) tohto § VZN. Domácnosť pozostávajúca z viac ako 5 osôb má právo používať 
ďalšie zberné nádoby uvedené v bode a) a to v počte 1 kus zbernej nádoby na 
každých ďalších 5 osôb. 
 

c) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpadu 
priamo kúpou  zbernej nádoby, pričom táto skutočnosť bola zohľadnená pri 
stanovení paušálneho poplatku pre obyvateľa za KO a DSO. Takto zakúpená 
nádoba musí byť v súlade s týmto VZN. 

 

d) Interval vyprázdňovania zbernej nádoby je jedenkrát za týždeň. 
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e) Umiestnenie zberných nádob v rodinnej zástavbe si zabezpečujú jednotliví vlastníci 
a užívatelia nehnuteľnosti s ohľadom na možnosť ich bezproblémového 
vyprázdnenia resp. naloženia. 

 

f) pri určovaní miesta na zbernú nádobu je potrebné dodržiavať hygienické a estetické 
podmienky a dbať hlavne na to, aby: 

 

a. bol k nim zabezpečený prístup výlučne po komunikácii, nie po chodníku, 
b. aby manipulácia so zbernými nádobami nespôsobovala prekročenie 

prípustnej hranice hlučnosti, 
c. aby nebránili vo výhľade v križovatkách, 
d. bolo s nádobami nakladané šetrne, 

 

g) Zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách je povolené ponechať v rodinnej 
zástavbe v deň odvozu len na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po 
vyprázdnení zbernej nádoby oprávnený užívateľ zbernej nádoby je povinný podľa 
možnosti v čo najkratšom čase zabezpečiť, aby zberná nádoba nezostala na 
verejnom priestranstve. 

 

h) Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu 
zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s 
mestom. Harmonogram zvozu je uvedený v Prílohe č.1 tohto VZN a na webovom 
sídle mesta Komárno www.komarno.sk. 

 

(3) Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov v bytovej zástavbe: 
 

a) Na zber zmesového komunálneho odpadu pre obyvateľov bývajúcich v bytových 
domoch v bytovej zástavbe sú určené zberné nádoby vo veľkosti 1100 l 
zodpovedajúce normám DIN 30700, 30740 a STN EN 13071-2. 
 

b) Počet zberných nádob je určený na základe počtu bytových jednotiek, pričom na 
každých 25 bytových jednotiek pripadá jedna zberná nádoba uvedená v ods. 3 bod 
a) tohto § VZN. 

 

c) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša mesto, pričom táto 
skutočnosť bola zohľadnená pri stanovení paušálneho poplatku pre obyvateľa.  

 

d) Interval vyprázdňovania zbernej nádoby je dvakrát za týždeň, v ojedinelých 
prípadoch, najmä v prípade nadmernej produkcie zmesového odpadu  počas 
sviatkov, trikrát za týždeň. 

e) Stojiská zberných nádob pri bytových domoch sú umiestnené podľa rozhodnutia 
mesta tak, aby boli dodržané vhodné donáškové aj odvozové vzdialenosti. Je 
zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať. 

 
f) Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu 

zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s 
mestom. Harmonogram zvozu je uvedený v Prílohe č.1 tohto VZN a na webovom 
sídle mesta Komárno www.komarno.sk. 

 

 

(4) Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov, ktorých pôvodcom je 
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ: 
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a) Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov platí povinne systém 
množstvového zberu komunálnych odpadov, t.j. pôvodca odpadu má právo zvoliť si 
počet zberných nádob , veľkosť zberných nádob uvedených v § 4 ods. 4 písm. b) 
tohto VZN a interval vyprázdňovania zberných nádob v zmysle § 4 ods.   4 písm. c) 
tohto VZN v závislosti od množstva vyprodukovaného zmesového komunálneho 
odpadu za daný časový úsek. 

 

b) Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 
110 l alebo 120 l alebo 1100 l zodpovedajúce normám DIN 30700, 30740 a STN EN 
13071-2, ktoré pôvodcovi zmesového komunálneho odpadu bezodplatne zabezpečí 
zberová spoločnosť. 

  

c) Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené nasledovné intervaly 
vyprázdňovania zberných nádob: 

 

1. raz  týždenne 

2. dvakrát  týždenne 

3. päťkrát  týždenne 

4. raz za dva týždne 

5. raz za mesiac (okrem pôvodcov prevádzkujúcich reštauračné zariadenia)  

 

d) Umiestnenie zberných nádob si zabezpečujú právnické osoby a fyzické osoby - 
podnikatelia s ohľadom na možnosť ich bezproblémového vyprázdnenia resp. 
naloženia. 

 

e) Pri určovaní miesta na zbernú nádobu je potrebné dodržiavať hygienické a estetické 
podmienky a dbať hlavne na to, aby: 

 

a. bol k nim zabezpečený prístup výlučne po komunikácii, nie po chodníku, 
b. aby manipulácia so zbernými nádobami nespôsobovala prekročenie 

prípustnej hranice hlučnosti, 
c. aby nebránili vo výhľade v križovatkách, 
d. bolo s nádobami nakladané šetrne, 

 

f) Zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách je povolené ponechať v deň odvozu 
len na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení zbernej nádoby 
oprávnený užívateľ zbernej nádoby je povinný podľa možnosti v čo najkratšom čase 
zabezpečiť, aby zberná nádoba nezostala na verejnom priestranstve. 

g)   Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu pre právnické osoby a  
fyzické osoby-podnikateľov  sa určuje na základe „Ohlásenia“, ktoré tvorí   Prílohu 
č.2 tohto VZN dohodou medzi pôvodcom odpadu a zberovou spoločnosťou. 

 
(5) Nádoby sa musia po vložení odpadu uzavrieť. 
 

(6) Ukladanie odpadu je povolené len do zberných nádob. 
 

(7) Do zberných nádob sa nesmie umiestňovať zemina, DSO, objemné predmety všetkého 
druhu, priemyselný odpad z obchodnej činnosti, kyseliny, zásady, kvapalné látky, 
autobatérie, iné batérie, zdraviu škodlivý odpad z potravinových výrobní, z predajní 
mäsa, zo zdravotníckych zariadení a ďalšie, ktorých odvoz musia zabezpečiť fyzické a 
právnické osoby vlastnými alebo objednanými dopravnými prostriedkami za dodržania 
prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov na miesto zneškodnenia odpadu. 
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(8) Odpad zo zberných nádob je prípustné vyberať len za účelom jeho zneškodnenia. 
 

(9) Zmesový KO je riadne pripravený k odvozu ak: 
 

a) je riadnym spôsobom uložený v uzavretých zberných nádobách, 
b) je umožnený prístup k zberným nádobám, 
c) sú zberné nádoby umiestnené v súlade s týmto VZN, 
d) nie je obsah nádoby zamrznutý, 
e) zberná nádoba nie je preťažená.´ 

 
(10) Ak nie je zmesový KO riadne pripravený na odvoz, zberová spoločnosť požiada 

oprávneného užívateľa zbernej nádoby o odstránenie nedostatkov. Pokiaľ sa tak 
nestane, oprávnený užívateľ zbernej nádoby odvezie odpad na svoje náklady 
dokladovateľným spôsobom. Zmluvný partner mesta upovedomí o neodstránenom 
nedostatku mesto ihneď telefonicky a následne písomnou formou.  

 

(11) Ak sa pri vývoze zmesového KO zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej 
nepatria (§ 4 ods. 7) nebude táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení zmluvným 
partnerom mesta je vlastník, užívateľ alebo správca povinný nevhodný obsah zbernej 
nádoby odstrániť na svoje náklady do 3 dní.  

 

§ 5 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi 

 

(1) Zber drobných stavebných odpadov sa uskutočňuje formou množstvového zberu, pričom 
tento odpad je možné za úhradu odovzdať na zbernom dvore na Harčášskej ceste v 
Komárne. 

 

(2) Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať spôsobom, ktorý je bezpečný a 
neznečisťuje zložky životného prostredia (voda, pôda, zeleň, ovzdušie), mimo verejných 
priestranstiev alebo na verejnom priestranstve so súhlasom mesta na základe písomnej 
žiadosti na adresu Mestský úrad Komárno, Odbor správy majetku, oddelenie referátu VO 
a hospodárenia, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno.  

 
(3) Ciele pre stavebný odpad a odpad z demolácií – do konca roku 2020 zvýšiť prípravu na 

opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu (s výnimkou odpadu 
170504 – zemina a kamenivo kategórie O) najmenej na 35% hmotnosti vzniknutého 
odpadu. 

§ 6 

Spôsob zberu objemného odpadu 

 

(1) Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. 
Pre tento účel mesto zabezpečí u zberovej spoločnosti, ktorá má uzavretú zmluvu 
s mestom, umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na miestach a  
v intervaloch vývozu určených mestom. 

 

(2) Mesto zabezpečí informovanosť občanov o zbere objemného odpadu v dostatočnom 
časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného 
systému mesta (v miestnej tlači a na webovom sídle mesta Komárno www.komarno.sk). 
V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú veľkokapacitné kontajnery 
rozmiestnené, druhy odpadu, pre ktorý sú určené a miesta uloženia. 

 

http://www.komarno.sk/
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(3) Počas celého roka je objemný odpad od fyzických osôb možné ukladať na zbernom 
dvore  za stanovených podmienok. 

 

(4) Na odvoz objemného odpadu si môže občan individuálne objednať u zmluvného partnera 
mesta za odplatu veľkokapacitný kontajner. 

 

§ 7 

Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

 

Tento druh odpadu je celoročne odoberaný na zbernom dvore na Harčášskej ceste v 

Komárne.  

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU 

§ 8 

Elektroodpad z domácností 

 

(1) Elektroodpad z domácností nepatrí do zmesového komunálneho odpadu, je možné ho 
odovzdávať počas celého roka na zbernom dvore na Harčášskej ceste v Komárne. 

 

(2) Elektroodpad z domácností je tiež možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu 
elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení (pri predaji nového elektrozariadenia na 
výmennom základe kus za kus) alebo prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu (v 
prípade veľmi malého elektroodpadu s vonkajším rozmerom najviac 25 cm a 
elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si 
elektrozariadenie). 

 

(3) Elektroodpad možno odovzdať len spôsobom a subjektom v súlade s týmto VZN. 
 
(4) Ciele pre elektroodpad – dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností 

odovzdaného do systému spätného zberu a oddeleného zberu dosiahlo aspoň 4 kg na 
jedného obyvateľa za rok. 

 

§ 9 

Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu  

s obalmi 

 

(1) Na území mesta je zavedený systém zberu a prepravy pre nasledovné druhy  odpadov z 
obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi: 

 

a) papier - patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, 
papierové vrecká, lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, 
telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, 
papierové obaly.  
Medzi papier nepatrí: umelohmotný obal, vrstvený obal, voskovaný papier, papier 
s hliníkovou fóliou, obal na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný 
papier, kopírovací papier. 

 

b) plasty - patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od 
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od 
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nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov, rôzne 
plastové nádobky, hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové 
nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov.  
Medzi plasty nepatrí: znečistený obal chemikáliami a olejmi, viacvrstvový obal, hrubo 
znečistený plast (zeminou, farbami), podlahová krytina, guma, molitan. 

 

c) sklo - patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky 
od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo 
z okuliarov.  
Medzi sklo nepatrí: vrchnák, korok, guma, porcelán, keramika, zrkadlo, drôtové sklo, 
fľaša z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka. 

 

d) kovové obaly  - patria sem: konzervy a hliníkové obaly z nápojov (tieto obaly musia 
byť vypláchnuté, aby v nich nezostali zvyšky potravín). 
 

e)  viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (ďalej ako „VKM“) – patria sem 
najmä: tetrapaky od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav 
a džúsov, vína.  VKM obaly musia byť čisté, vypláchnuté, bez zvyškov potravy alebo 
nápoja. 

f)  Ciele pre komunálny odpad – do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použite 

a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možností 

z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad 

z domácností, najmenej na 35% hmotnosti vzniknutých odpadov. 

 
(2) Systém zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

zbieraných spolu s obalmi v rodinnej zástavbe: 
 

a) Na zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu  
s obalmi pre obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch v rodinnej zástavbe sú 
určené zaťahovacie plastové vrecia. 

 

b) Každá domácnosť má nárok na jedno plastové vrece pre zber papiera, jedno plastové 
vrece pre zber plastov spolu s kovovými obalmi a s VKM a jedno plastové vrece pre 
sklo, ktoré obdrží od zberovej spoločnosti vykonávajúcej prepravu týchto odpadov 
priamo pri odvoze naplnených vriec touto spoločnosťou.  

c) Náklady na zaťahovacie plastové vrecia  znáša organizácia zodpovednosti výrobcov, 
s ktorou má mesto uzavretú zmluvu 11).   

 

d) Interval odvozu naplnených plastových vriec je jedenkrát za štyri týždne. 
 

e) Vyloženie naplnených plastových vriec  v rodinnej zástavbe si zabezpečujú jednotliví 
vlastníci a užívatelia nehnuteľnosti prihliadnutím na možnosť ich bezproblémového 
naloženia. 
 

f) pri určovaní miesta na plastové vrecia je potrebné dbať hlavne na to, aby: 
 

1. bol k nim zabezpečený prístup výlučne po komunikácii, nie po chodníku, 

2.  bolo s naplnenými plastovými vreciami nakladané šetrne 
 

g) Zber naplnených plastových vriec uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová 
spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.  
Harmonogram zvozu je uvedený v Prílohe č.1 tohto VZN a na webovom sídle mesta 
Komárno www.komarno.sk. 
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(3) Systém zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

zbieraných spolu s obalmi v bytovej zástavbe: 

a) Na zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu  
s obalmi pre obyvateľov bývajúcich v bytovej zástavbe sú určené zberné nádoby vo 
veľkosti 1100 l zodpovedajúce normám DIN 30700, 30740 a STN EN 13071-2, 
pričom sa jednotlivé druhy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
zbieraných spolu s obalmi uvedené v § 9 bod 1 zbierajú do osobitných zberných 
nádob farebne a nápisom rozlíšených, okrem kovových obalov a VKM, ktoré je 
možné zbierať spolu s plastmi. Na zber papiera sa používa zberná nádoba modrej 
farby, na zber plastu, kovových obalov a VKM sa používa zberná nádoba žltej farby a 
na zber skla sa používa zberná nádoba zelenej farby. 

 

b) Zberné nádoby v bytovej zástavbe sú rozmiestňované tak, aby pokryli celú bytovú 
zástavbu mesta a aby pôvodca KO mal k dispozícii tieto zberné nádoby v okruhu do 
100 m od svojej bytovej jednotky. 

 

c) Náklady na zberné nádoby znáša organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou 
mesto uzavrelo zmluvu 11).  

 

d) Interval vyprázdňovania zbernej nádoby je jedenkrát za týždeň, v ojedinelých 
prípadoch, najmä v prípade nadmernej produkcie zmesového odpadu počas sviatkov, 
dvakrát za týždeň. 

 

e) Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu  
s obalmi uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť, ktorá má 
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom. Harmonogram zvozu je 
uvedený v Prílohe č.1 tohto VZN a na webovom sídle mesta Komárno 
www.komarno.sk. 

 

(4) Systém zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
zbieraných spolu s obalmi, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - 
podnikateľ: 
a) Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov platí povinne systém 

množstvového zberu komunálnych odpadov, t.j. pôvodca odpadu má právo zvoliť si 
počet zberných nádob , veľkosť zberných nádob uvedených § 9, bode 4 písm. b)  a 
interval vyprázdňovania zberných nádob v zmysle § 9 bod 4 písm d) v závislosti od 
množstva vyprodukovaného odpadu z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
zbieraných spolu s obalmi za daný časový úsek. 
 

b) Na  zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu  
s obalmi sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 110 l alebo 120 l alebo 1100 l 
zodpovedajúce normám DIN 30700, 30740 a STN EN 13071-2, pričom sa jednotlivé 
druhy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s 
obalmi uvedené v § 9 bod 1 zbierajú do osobitných zberných nádob farebne 
a nápisom rozlíšených, okrem kovových obalov a VKM, ktoré je možné zbierať spolu  
s plastmi.  Na zber papiera sa používa zberná nádoba modrej farby, na zber plastu, 
kovových obalov a VKM sa používa zberná nádoba žltej farby a na zber skla sa 
používa zberná nádoba zelenej farby. 

  

c)  Na zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu  

s obalmi sú určené nasledovné intervaly vyprázdňovania zberných nádob: 
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1. raz  týždenne 
2. raz  za dva týždne 
3. raz za mesiac 

 

     d) Umiestnenie zberných nádob si zabezpečujú právnické osoby a fyzické osoby - 

podnikatelia s ohľadom na možnosť ich bezproblémového vyprázdnenia resp. 

naloženia. 

    e) Pri určovaní miesta na zbernú nádobu je potrebné dbať hlavne na to, aby: 

1. bol k nim zabezpečený prístup výlučne po komunikácii, nie po chodníku, 
2. nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami 

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

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

f) Zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách je povolené ponechať v deň odvozu 
len na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení zbernej nádoby 
oprávnený užívateľ zbernej nádoby je povinný podľa možnosti v čo najkratšom čase 
zabezpečiť, aby zberná nádoba nezostala na verejnom priestranstve. 

 

g) Harmonogram zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
zbieraných spolu s obalmi pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov  sa 
určuje na základe „Ohlásenia“, ktoré tvorí Prílohu č.2 tohto VZN dohodou medzi 
pôvodcom odpadu a zberovou spoločnosťou. 

 

(5) Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby sa musia po 
vložení odpadu uzavrieť. 

 

a) Ukladanie odpadu je povolené len do zberných nádob. 
 

b) Do zberných nádob určených pre jednotlivé druhy odpadov uvedené v § 9 bod 1 sa 
nesmie umiestňovať zmesový komunálny odpad, zemina, DSO, objemné predmety 
všetkého druhu, priemyselný odpad z obchodnej činnosti, kyseliny, zásady, kvapalné 
látky, autobatérie, iné batérie, zdraviu škodlivý odpad z potravinových výrobní, z 
predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení a ďalšie, ktorých odvoz musia zabezpečiť 
fyzické a právnické osoby vlastnými alebo objednanými dopravnými prostriedkami za 
dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov na miesto 
zneškodnenia odpadu. 

 

c) Odpad zo zberných nádob je prípustné vyberať len za účelom jeho zneškodnenia. 
 

d) Odpad z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi je 
riadne pripravený k odvozu ak: 

 

a) je riadnym spôsobom uložený v uzavretých zberných nádobách, 
b) je umožnený prístup k zberným nádobám, 
c) sú zberné nádoby umiestnené v súlade s týmto VZN, 
d) nie je obsah nádoby zamrznutý, 
e) zberná nádoba nie je preťažená.´ 
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(6) Ak nie je odpad z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 
riadne pripravený na odvoz, zberová spoločnosť požiada oprávneného užívateľa zbernej 
nádoby o odstránenie nedostatkov. Pokiaľ sa tak nestane, oprávnený užívateľ zbernej 
nádoby odvezie odpad na svoje náklady dokladovateľným spôsobom. Zmluvný partner 
mesta upovedomí o neodstránenom nedostatku mesto ihneď telefonicky a následne 
písomnou formou. 

 

(7) Ak sa pri vývoze odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 
s obalmi zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria (§ 9 bod 7) nebude 
táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení zmluvným partnerom mesta je vlastník, 
užívateľ alebo správca povinný nevhodný obsah zbernej nádoby odstrániť na svoje 
náklady do 3 dní. 

 

(8) Kovový odpad a viacvrstvové kombinované materiály (patria sem  viacvrstvové obaly od 
mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych 
prostriedkov) je možné odovzdať aj na zbernom dvore na Harčášskej ceste 
v Komárne. 

 
§ 9a  

Školský zber 
 
(1) Škola alebo školské zariadenie, ktorá vykonáva školský zber odpadov z obalov 

a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr 
do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať mestu a príslušnej 
organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom, 
v ktorej sa tento zber vykonáva: 

 - druh a množstvo vyzbieraného odpadu, 
 - informácie o nasledujúcom držiteľovi. 

 
(2) Školský zber si organizujú školy alebo školské zariadenia samostatne.  

 

 

 

§ 10 

Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory 

 

(1) Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných 
druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého 
vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom. 
 

(2) Je  zakázané  ukladať  použité  batérie  a  akumulátory do zberných nádob na zmesový 
komunálny odpad alebo nádob určených na triedený zber odpadu. 

(3) Občania – fyzické osoby môžu počas celého roka bezplatne odovzdať použité prenosné 
batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory na zbernom dvore na 
Harčášskej ceste v Komárne, alebo na predajných miestach priamo ich distribútorovi, 
ktorý je povinný vykonať ich bezplatný spätný zber; 
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§ 11 

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke 

pomôcky 

 

(1) Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd 
odvádzaných v rámci mestskej kanalizácie. 

 

(2) Fyzické osoby sú povinné odpadové (nespotrebované) lieky odovzdať vo verejných 
lekárňach. 

§ 12 

Jedlé oleje a tuky z domácností 

 

(1) Počas celého roka je možné jedlé oleje a tuky z domácností bezplatne odovzdávať na 

zbernom dvore na Harčášskej ceste v Komárne, pričom ich je možné doniesť v 

uzavretých „PET“ fľašiach, podľa možnosti od oleja bez obmedzenia množstva. 

(2) Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné 
priestranstvá, resp. k zberným nádobám na komunálny odpad.  

(3) Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do verejnej kanalizácie. 

 

§ 12a  

Odpady z uličných smetných nádob 

 

(1) Pre komunálny odpad vznikajúci pri pobyte osôb na verejných a otvorených   
priestranstvách mesta sú určené uličné smetné nádoby.  

(2)  Každý na území mesta je povinný ukladať tento odpad iba do nádob na to určených 
a neznečisťovať verejné priestranstvá. 

(3) Do uličných smetných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako komunálny, ktorý vzniká 
pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách, t.j. komunálny odpad a iný 
odpad z domácností, odpad z podnikateľskej činnosti, odpady z trhovísk  a pod. 

(4) Je zakázané uličné smetné nádoby úmyselne poškodzovať, kopať do nich, alebo ich 
premiestňovať. 

(5) Vyprázdňovanie uličných smetných nádob zabezpečuje organizácia poverená zberom, 
alebo mesto. 

§ 13 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 

osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 

stravovania 

 

 

(1) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácností patria najmä: 

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, 

zvyšky jedla, škrupinky z orecha, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, 

maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, nespracované 

zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i 

živočíšneho pôvodu, ako aj potraviny po dátume spotreby, ktoré vznikli z kuchýň 

domácností. 
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(2) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácností nepatria 

najmä: kamene, obväzy, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, odpady ktoré neboli 

pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla, papier, plasty, kovy, VKM, sklo, 

textil, zmesový komunálny odpad. 

(3) Na území mesta je zavedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od 

fyzických osôb užívajúcich nehnuteľnosti v rodinných domoch a v bytových domoch 

nasledovne:  

a) v rodinných domoch v rodinnej zástavbe prebieha zber kuchynského odpadu 
spôsobom „od domu k domu“ prostredníctvom 10 l nádob (vedierok) 
s recyklovateľnými vrecami, 

1. vedierka evidované a označené nálepkou s ID kódom obsahujú najmä informáciu 
o polohe vedierka t.j. adresa prislúchajúceho rodinného domu, kde je vedierko 
priradené a meno a priezvisko prihlásenej osoby na trvalý alebo prechodný pobyt 
na príslušnej adrese; 

2. každý pôvodca odpadu je zodpovedný udržiavať vedierko v stave spôsobilom na 
riadne užívanie, úmyselne ho nepoškodzovať a umiestňovať ho v deň vývozu na 
mieste prístupnom pre obsluhu zberovej spoločnosti; 

3. naplnené vrece v deň vývozu musí byť  vložené do vedierka tak, aby bolo z jeho 
umiestnenia zrejmé, že má byť dané vedierko obslúžené. Vývoz sa realizuje len 
z označených vedierok, pričom vedierka sa nemenia za prázdne a slúžia na 
zamedzenie prístupu zvieratám a škodcom. Pri každom zbere bude pôvodcovi 
odpadu výmena vreca kus za kus – do vedierka. 

4. interval vyprázdňovania 10 l nádoby je jedenkrát za týždeň v dňoch pondelok až 
piatok v čase od 6:00 do 18:00 hod. 

b) v bytových domoch v bytovej zástavbe prebieha zber kuchynského odpadu 
donáškovým spôsobom do 1100 l hnedej zbernej nádoby s nápisom, umiestnenej 
prednostne na najbližšom stojisku zberných nádob na zmesový komunálny odpad, 

1.  interval vyprázdňovania 1100 l nádoby v období mesiacov marec až november je 
dvakrát týždenne a v období mesiacov december až február je jedenkrát  
týždenne, v čase od 6:00 do 18:00 hod.  

(4) Zber kuchynského odpadu uskutočňuje podľa platného harmonogramu zberu zberová 
spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom. 
Harmonogram zberu je zverejnený na webovej stránke mesta. 

(5) Mesto si vyhradzuje právo na zmeny v počtoch zberov zberných nádob pri bytovej 
zástavbe a vedierok pri rodinnej zástavbe a ich frekvencií. 

 

§ 14 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 

 

(1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je 
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne 12). Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na 
zber komunálnych odpadov v meste. 

 

(2) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov 
na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou 
miestneho poplatku). 

 



14 
 

(3) Zber biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa 
kuchyne a kontajnery používané na zber musia spĺňať požiadavky ustanovené 
nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín. 

 

§ 15 

Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 

 

(1) Medzi biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 
patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, 
vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná 
štiepka, hobliny, drevný popol. 
 

(2) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa prednostne kompostuje na mieste vzniku. 
 

(3) Systém zberu a prepravy biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad v rodinnej 
zástavbe: 
 
a) Na zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad pre obyvateľov bývajúcich  

v rodinných domoch v rodinnej zástavbe sú určené zaťahovacie plastové vrecia. 
b) Každá domácnosť má nárok na jedno plastové vrece pre zber biologicky 

rozložiteľných odpadov zo záhrad, ktoré obdrží od zberovej spoločnosti 
vykonávajúcej prepravu týchto odpadov priamo pri odvoze naplnených vriec touto 
spoločnosťou.  

 
c) Náklady na zaťahovacie plastové vrecia  znáša mesto. 

 
d) Interval odvozu naplnených plastových vriec v období mesiacov marec až november 

je minimálne jedenkrát za 14 dní a v období mesiacov december až február je 
jedenkrát za štyri týždne. 
 

e) Vyloženie naplnených plastových vriec  v rodinnej zástavbe si zabezpečujú jednotliví 
vlastníci a užívatelia nehnuteľnosti s ohľadom na možnosť ich bezproblémového 
naloženia. 
 

f) Pri určovaní miesta na plastové vrecia je potrebné dbať hlavne na to, aby: 
 

1. bol k nim zabezpečený prístup výlučne po komunikácii, nie po chodníku, 

2. bolo s naplnenými plastovými vreciami nakladané šetrne 

 

g) Zber naplnených plastových vriec uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová 
spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom. 
Harmonogram zvozu je uvedený v Prílohe č.1 tohto VZN a na webovom sídle mesta 
Komárno www.komarno.sk. 
 

(4) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa tiež celoročne odoberá na zbernom dvore na 
Harčášskej ceste v Komárne. 
 

(5) Biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov sa odoberá v kompostárni na Harčášskej ceste 
v Komárne. 

 

(6)  Ciele pre biologicky rozložiteľné odpady: 
 a) do roku 2020 vybudovať v meste novú kompostáreň s kapacitou do 2000 t odpadu. 

http://www.komarno.sk/
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 b) do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 35% z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995. 

 

§ 16 

Textil 

 

(1) Textil sa ukladá do zberných nádob určených na zber textilu, ktoré sú vyprázdňované 
podľa potreby.  
 

(2) Textilom vhodným na zber je: 
 a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), 

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

 c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), 

 

§ 16a 

Odpadové pneumatiky 

 

Odpadové pneumatiky je konečný užívateľ oprávnený odovzdať formou spätného zberu 

u distribútora pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo bezplatne 

odovzdať na zbernom dvore na Harčášskej ceste v Komárne.   

 

§ 17 

Prevádzkovanie zberného dvora 

 

(1) V meste Komárno je zriadený zberný dvor na Harčášskej ceste.  
 

(2) Na zbernom dvore môžu obyvatelia mesta odovzdať: objemný odpad (postele, matrace, 
koberce, stoly, stoličky, sedačky), papier a kartón, viacvrstvové obaly, plasty, sklo, drevo, 
kovy, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, 
práčky, počítače), biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, jedlé oleje a tuky, odpadové 
pneumatiky, odpadové motorové a prevodové oleje a obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok. Ďalej je na zbernom dvore možné za úhradu odovzdať aj drobný 
stavebný odpad (nie azbest). 
 

(3) Ukladanie odpadu na zbernom dvore je upravené prevádzkovým poriadkom. 

(4) Zo zberného dvora sú jednotlivé komodity odpadov odvážané špecializovanými 
spoločnosťami oprávnenými na nakladanie s jednotlivými odpadmi. 

(5)   Odvážať a ukladať odpad na iné miesta, než sú určené na tieto účely, je zakázané. 
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PIATA  ČASŤ 

NEZÁKONNE UMIESTNENÝ ODPAD 

 

§ 18 

Nahlasovanie odpadu umiestneného v rozpore so zákonom o odpadoch 

 

(1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v územnom obvode 
mesta Komárno, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch môže akákoľvek fyzická 
osoba alebo právnická osoba 

a) Okresnému úradu v Komárne, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. 
Klapku 7, 945 01 Komárno 

b) Mestu Komárno nasledovným spôsobom: 
 
1. ústne na adresu Mestský úrad Komárno, Odbor rozvoja, Referát projektového   

manažmentu a životného prostredia, Nám.gen. Klapku 7, 945 01  Komárno, v 

čase úradných hodín 

2. písomne na adresu Mestský úrad Komárno, Odbor Odbor rozvoja, Referát 

projektového manažmentu a životného prostredia, Nám.gen. Klapku 7, 945 01  

Komárno, 

3.  elektronicky na adresu : ozp@komarno.sk 

 

(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na 

jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu 

uvedenému v ods. (1) tohto § VZN 13). 

 

 

ŠIESTA  ČASŤ 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 19 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a 
DSO, ktoré vznikli na území mesta, sú upravené vo VZN mesta Komárno o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

(2) Dodržiavanie tohto VZN kontrolujú: 
 a) príslušníci Mestskej polície Komárno, 

 b) poverení zamestnanci Mesta Komárno. 

 

§ 20 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pred rokovaním Mestského 

zastupiteľstva v Komárne v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

mailto:ozp@komarno.sk
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(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

dňa 19.09.2016. 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 
vyhlásenia na úradnej tabuli mesta Komárno. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN mesta Komárno č. 2/2007 o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi 
z domácností. 

 

 

Ing. László Stubendek 

              primátor mesta 

 

–––––––––––––––––––– 

1) § 6 ods. 1 zákona o odpadoch 
2) § 80 ods. 1 zákona o odpadoch 
3) § 80 ods. 2 zákona o odpadoch 

         4) § 80 ods. 3 zákona o odpadoch 

5) § 80 ods. 4 zákona o odpadoch 
         6) § 80 ods. 5 zákona o odpadoch 

7) § 32 ods. 7 zákona o odpadoch 
8) § 2 ods. 6 zákona o odpadoch 

9) § 2 ods. 7 zákona o odpadoch 
10) § 4 ods. 1 zákona o odpadoch 
10a) § 69 ods. 5 zákona o odpadoch 
11) § 59 ods. 2 zákona o odpadoch 
12) § 83 ods. 1 zákona o odpadoch 
13) § 15 ods. 2 zákona o odpadoch 
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RÍLOHA č. 1 k VZN č. 9/2016 

Harmonogram zvozu odpadu 

Časový harmonogram zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu a triedených 

zložiek komunálneho odpadu na území mesta Komárno v mestských častiach Komárno, 

Hadovce, Kava, Lándor, Nová Stráž, Čerhát, Pavel, Malá Iža, Nová Osada, Harčáš, Ďulov 

Dvor, Kolož v rozsahu: 

1. zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z rodinnej zástavby raz za týždeň : 
- Pondelok : Komárno – Robotnícka štvrť, Hadovce, Alžbetin ostrov – Platanová alej, 

Stará časť mesta (ul. Práce, Malá Jarková, Zimná a okolie, 
- Utorok :     voľný deň 
- Streda :     Kava, Lándor, Nová Stráž, Čerhát, Pavel, Malá Iža 
- Štvrtok :     Komárno – Letecké pole 
- Piatok :      Komárno – Alžbetin ostrov-ostatné ulice, Nová Osada, Harčáš, Kolož, Ďulov 

Dvor 
2. zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z bytovej zástavby minimálne dvakrát za 

týždeň : 
- Pondelok : Sídliská I., II., IV., V., VI., sídlisko Bauring 
- Utorok :     Sídliská III., VII., sídlisko Bašty, Centrum 
- Streda :     - - - - 
- Štvrtok :     Sídliská I., II., IV., V., VI., sídlisko Bauring 
- Piatok :      Sídliská III., VII., sídlisko Bašty, Centrum 

3. zber a odvoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovaných 
v plastových vreciach z rodinnej zástavby raz za štyri týždne v obvyklý deň odvozu 
zmesového komunálneho odpadu v danej lokalite. Pod vyseparovanými zložkami 
komunálneho odpadu sa rozumie papier, plasty, kovové obaly, VKM a sklo. Biologicky 
rozložiteľný odpad zo záhrad raz za 14 dní v období mesiacov marec až november 
a v období mesiacov december až február jedenkrát za štyri týždne. Termíny zberu 
vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu sú zverejňované na webovom sídle mesta 
www.komarno.sk a v miestnych novinách.   

4. zber a odvoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z 1100 l kontajnerov 
rozmiestnených prevažne v bytovej zástavbe na území mesta Komárno raz za týždeň v 
stredu. Pod vyseparovanými zložkami komunálneho odpadu sa rozumie papier, plasty, 
kovové obaly, VKM a sklo. 

5. pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov platí povinne systém množstvového 
zberu komunálnych odpadov, t.j. pôvodca zmesového komunálneho odpadu má právo 
zvoliť si počet zberných nádob, veľkosť zberných nádob uvedených v § 4, bod 4 písm. b)  
a interval vyprázdňovania zberných nádob v zmysle § 4, bod 4 písm. c) v závislosti od 
množstva vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu za daný časový úsek. 

6. pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov platí povinne systém množstvového 
zberu komunálnych odpadov, t.j. pôvodca odpadu z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov zbieraných spolu s obalmi má právo zvoliť si počet zberných nádob osobitne 
pre každý druh odpadu z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s 
obalmi, veľkosť zberných nádob uvedených § 9, bode 4 písm. b) a interval 
vyprázdňovania zberných nádob v zmysle § 9 bod 4 písm. c) v závislosti od množstva 
vyprodukovaného odpadu z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 
s obalmi za daný časový úsek.. 

7. zber a odvoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch najmenej dvakrát do roka - jarné 
a jesenné čistenie mesta. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové 
rúry. Termíny zberu odpadu sú zverejňované na webovom sídle mesta www.komarno.sk 
a v miestnych novinách. 

 
 

PRÍLOHA č. 2 k VZN č. 9/2016 

http://www.komarno.sk/
http://www.komarno.sk/
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Mestský úrad Komárno 

Komunálny odbor                                                                                                      ...................................... 

                                                                                                 Evidenčné číslo poplatníka 

O H L Á S E N I E 
VZNIK  /  ZMENA  / ZÁNIK  poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad 

pre fyzické osoby podnikajúce a právnické osoby 

podľa § 6 VZN č. 7/2014 Mesta Komárno o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a v zmysle § 4 ods.4 písm. g) VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

 

Vznik  /  Zmena  /  Zánik* poplatkovej povinnosti( dátum)   od  ........................... 
      (* nehodiace sa prečiarkne) 

 

Pôvodca komunálneho odpadu 

Obchodné meno:  .......................................................................................................................................................................... 

Sídlo:  ............................................................................................................................................................................................ 

Štatutárny zástupca: ...................................................................................... IČO:………..........………. Tel.č.:  …....………… 

ADRESA PREVÁDZKY (pôvodná):  ....................................................................................................................................... 

NOVÁ ADRESA PREVÁDZKY : .............................................................................................................................................. 

ZRUŠENIE PREVÁDZKY na adrese : ..................................................................................................................................... 

Druh podnikateľskej aktivity (bližšie vysvetlenie predmetu podnikania): ....................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

Pôvodca komunálneho odpadu je majiteľom / nájomcom  nehnuteľnosti, v ktorej sa plní poplatková povinnosť. 

 

Určenie podmienok odvozu komunálneho odpadu v zmysle § 4 ods.4 písm. b) a c) VZN č. 9/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

110/120 l   .............. ks – KO  frekvencia vývozu* 
týždenne 1x,  týždenne 2x, týždenne 5x, 

1x za 2 týždne, 1x za  mesiac** 

110/120 l   .............. ks – separovaný plast,kov,VKM frekvencia vývozu* 
týždenne 1x,  týždenne 2x, týždenne 5x, 

1x za 2 týždne, 1x za  mesiac 

110/120 l   .............. ks – separovaný papier frekvencia vývozu* 
týždenne 1x,  týždenne 2x, týždenne 5x, 

1x za 2 týždne, 1x za  mesiac 

110/120 l   .............. ks – separovaný sklo frekvencia vývozu* 
týždenne 1x,  týždenne 2x, týždenne 5x, 

1x za 2 týždne, 1x za  mesiac 

   

1 100 l     .............. ks – KO  frekvencia vývozu* týždenne 1x  ,  týždenne 2x  , týždenne 5x 

1 100 l     .............. ks – separovaný plast,kov,VKM frekvencia vývozu* 
týždenne 1x,  týždenne 2x, týždenne 5x, 

1x za 2 týždne, 1x za  mesiac 

1 100 l     .............. ks – separovaný papier frekvencia vývozu* 
týždenne 1x,  týždenne 2x, týždenne 5x, 

1x za 2 týždne, 1x za  mesiac 

1 100 l     .............. ks – separovaný sklo frekvencia vývozu* 
týždenne 1x,  týždenne 2x, týždenne 5x, 

1x za 2 týždne, 1x za  mesiac 

 

Umiestnenie zbernej nádoby (mimo verejného priestranstva):  ................................................................................................. 
 

Informácie: V zmysle § 6 VZN č. 7/2014 platiteľ poplatku je povinný správcovi dane v rámci oznamovacej povinnosti ohlásiť všetky skutočnosti potrebné na 

vyrubenie poplatku a to do jedného mesiaca: 

 a.) odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti; 

 b.) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti; 

 c.) odo dňa skončenia určeného obdobia, ak v priebehu tohto obdobia došlo k zmene už ohlásených údajov. 
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V Komárne  dňa ................................ 
 

.............................. .............................. .................................. ....................................... .............................. 

pôvodca odpadu vlastník 

nehnuteľnosti 

Komunálny odbor MsÚ organizácia vykonávajúca 

odvoz komunálneho odpadu 

správca poplatku 

Prílohy: 

1. Kópia výpisu z obchodného registra, alebo kópia výpisu zo živnostenského registra 

2. Kópia nájomnej zmluvy, alebo kópia LV 

*   hodiace zakrúžkovať,** Interval 1x za mesiac je možné voliť len v prípade, ak pôvodca neprodukuje biologicky rozložiteľný odpad 

 
D O H O D A 

o odvádzaní poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 77 

ods. 6 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

Pôvodca komunálneho odpadu – poplatník 

 

Obchodné meno:  .......................................................................................................................................................................... 

Sídlo:  ............................................................................................................................................................................................ 

Štatutárny zástupca:  ..................................................................................................................................................................... 

IČO: ………………………… IČ DPH…………………… DIČ …………………………  tel.č.:  ………….. mobil:………………… 

Adresa prevádzky:  ..............................................................  

Druh podnikateľskej aktivity / na aký účel sa nehnuteľnosť používa : ........................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

  

a 
 

Vlastník nehnuteľnosti – platiteľ:  ................................................................................................................ 
 

Adresa:  .................................................................................................................................................... 

 

Rodné číslo / IČO: ........................................................ IČ DPH:  ............................................................. 

 

sa dohodli, že poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce v nehnuteľnosti v rámci 

činnosti poplatníka správcovi poplatku, Mestu Komárno odvedie priamo   p o p l a t n í k. 

  
V zmysle § 77 ods.6 zákona č. 582/2004 Z.z. o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov za odvedenie poplatku mestu  ručí platiteľ. 

 
V Komárne dňa ................................. 

 
                    .......................................                                                                         ........................................ 
                               poplatník                                                                                                  platiteľ 

                        (pôvodca odpadu)                                                                                 (vlastník nehnuteľnosti) 

 

HOREUVEDENÚ ČASŤ OHLÁSENIA, T.J. DOHODU VYPLNIŤ IBA V PRÍPADE  

ak poplatok za odvoz komunálneho odpadu bude platiť nájomca nehnuteľnosti správcovi poplatku. 

 


