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 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa 

článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa  ods. 3 
písm. g) a § 6 ods. 1 zákona 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, vydáva toto Všeobecne záväzné 
nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 462 o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len "VZN").  

 
 

čl. 1 
 
VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Trnava sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V čl. 5 ods. (3) písm. b) sa za poslednú vetu vkladá veta „Zber odpadu je 
zabezpečený pri niektorých bytových domoch aj polopodzemnými nádobami 
s objemom 5 m3 a 3 m3.“  

 
2. V čl. 6 ods. (3) písm. a) sa vypúšťa posledná veta  „Zber skla sa uskutočňuje do 
    pevného obalu (krabica, taška, vrece), ktorý sa vykladá pred rodinný dom.“ 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické 
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo 
elektronicky na adresu infoservis@trnava.sk, alebo ústne do zápisnice na MsÚ.  
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to 
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa 
nemusí prihliadať. 
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3. V čl. 6 ods. (5) písm. d) sa za posledné slovo „výmenu,“ vkladá text „toto neplatí 
v prípade, že nádoba bola poškodená z dôvodu uloženia preťaženia uvedenej 
nádoby odpadom, na ktorý nádoba nebola určená. (napr. stavebná suť a podobne).“ 

 
4. V čl. 8 ods. (1) sa vypúšťa text „A.S.A. Trnava s.r.o.“  
 

5. V čl. 8 sa za ods. (2) dopĺňa nový ods. (3) v tomto znení:   
 

     Zber elektroodpadu je v meste zabezpečený aj prostredníctvom stacionárnych 
kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené na viacerých lokalitách.“    

      

     Doterajšie odseky (3) až (5) sa označujú ako odseky (4) až (6).      
 

6. V čl. 9 ods. (2) písm. b) sa text „mesto zabezpečí farebne odlíšené kontajnery“ 
nahrádza textom „triedený zber odpadov bude zabezpečený farebne odlíšenými 
kontajnermi“. 

 
7. V čl. 9 ods. (4) sa vypúšťa text „ ,obaly od sladkostí“  a text „ ,plastové okná 

a nábytok“ . 

 
8. V čl. 10 sa za ods. (2) dopĺňa nový ods. (3) v tomto znení:  

     „Zber použitých batérií a akumulátorov je v meste zabezpečený aj prostredníctvom 
stacionárnych kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené na viacerých lokalitách“. 

     

     Doterajšie odseky (3) a (4) sa označujú ako odseky (4) a (5).      
 

9. V čl. 13 sa za ods. (1) dopĺňa nový ods. (2) v tomto znení:  
    „Mesto v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zákona o odpadoch zabezpečuje 

vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov 

vrátane odpadu z cintorínov.“ 
 
    Doterajší odsek (2) sa označuje ako odsek (3), v ktorom sa súčasne vypúšťa veta 

„Odvoz  týchto  zložiek v plastových vreciach si môžu občania objednať za poplatok 
u zvozovej organizácie .A.S.A. Trnava s.r.o.“ 

 
10. V čl. 13 sa  za ods. (3)  vkladá nový ods. (4)  s textom „Mesto v rámci individuálnej 

bytovej výstavby    zabezpečuje   zber  biologicky   rozložiteľných   komunálnych   

odpadov prostredníctvom  240 l plastových kontajnerov prípadne 120 l plastových 
kontajnerov, pričom každému rodinnému domu je pridelený jeden kontajner.  

Frekvencia  vývozu týchto  kontajnerov sa  vykonáva  v zmysle   určeného   
harmonogramu,  podľa   ktorého  sa  vývoz  vykonáva  v súlade s platnou 
legislatívou v odpadovom hospodárstve.“ 

 
     Doterajšie odseky (3) až (5) sa označujú ako odseky (5) až (7).      
 

11. V čl. 17 ods. (1) sa znak „§“ mení na text „čl.“ 
 

12. V čl. 20 ods. (4) za slovom „pneumatiky“  vypúšťa slovo „bezplatne“. 
 
13. Doterajšie znenie čl. 23 sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa novým v tomto        

      v tomto znení:      
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                                                            „ čl. 23 

      Priestupky a iné správne delikty 

 

(1)  Priestupky na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi, sankcie za priestupky, správne orgány a ďalšie podrobnosti vo veci 
prejednania priestupkov sú upravené  v § 115 zákona o odpadoch. 

 
(2)  Priestupky podľa predchádzajúceho odseku, ktoré v zmysle príslušných ustanovení 

zákona o odpadoch prejednáva mesto Trnava, môžu v blokovom konaní prejednať 
aj príslušníci Mestskej polície mesta Trnava (ďalej len „MsP“).  

 

(3)  Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní 
priestupkov.2) 

 
(4)  Iné správne delikty na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi, sankcie za ne, správne orgány a ďalšie podrobnosti vo veci 

prejednania iných správnych deliktov sú upravené v § 117 zákona o odpadoch. 
 

(5)  Mesto Trnava môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto 
VZN [§ 27b zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení]. 

 
(6)  Na iné správne delikty a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis 

o správnom konaní.13)“ 
 

 

 
čl. 2 

Účinnosť 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ...................  

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                                 
2)

 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
3)

 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok) v znení neskorších predpisov 
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Dôvodová správa 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 462 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava sa 

predkladá z dôvodu zabezpečenia plnenia legislatívnych povinností  vyplývajúcich zo zákona č.  79/2015  

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch), ktoré sú 

uvedené nižšie. 

 

Obec je podľa § 81 ods. 7 b zákona o odpadoch  povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného 

zberu 

1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - 

podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania), 

2. jedlých olejov a tukov z domácností a 

3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

 

Podľa  § 14 ods. 8 vyhlášky  MŽP SR č. 371/2015 Z. z. na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky 

rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch, ak ide o individuálnu 

bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala 

a) zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob 

musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo 

b) kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky 

rozložiteľný komunálny odpad. 

 

Podľa § 14 ods. 11 vyhlášky  MŽP SR č. 371/2015 Z. z.  zberné nádoby na zber biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu musia byť : 

a) vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad vetracie 

otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby, 

 b) farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 vyhlášky MŽP č. 371/2015 Z. z. nie je ustanovené 

inak, a  

c) označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm x 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený 

na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis "BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ 

KOMUNÁLNY ODPAD". 

 

Návrh VZN ďalej dopĺňa aj zabezpečenie zberu elektroodpadu a batérií prostredníctvom stacionárnych 

kontajnerov a tiež mení v celom rozsahu mení znenie čl. 23 

  

Pôvodný čl. 23 VZN mesta Trnava č. 462 definuje skutkové podstaty priestupkov, ktoré sú uvedené v § 

115 ods. 1, písm. a) až k) zákona o odpadoch. Jedná sa o priestupky, ktoré v zmysle § 115 ods. 3, písm. a) 

zákona o odpadoch prejednáva obec. Zákon o odpadoch však definuje i ďalšie skutkové podstaty 

priestupkov (§ 115 ods. 1, písm. l) až t)), ktoré prejednáva okresný úrad, ktoré však vo VZN 462 nie sú 

uvedené. Zúžené vymedzenie skutkových podstát priestupkov môže na čitateľa VZN pôsobiť zmätočne, 

nakoľko prostredníctvom čl. 23 dostáva iba čiastkovú informáciu o protiprávnych konaniach, ktoré sú ako 

priestupok definované. 

Nový čl. 23 je koncipovaný ako blanketné (odkazujúce) ustanovenie na príslušné ustanovenie zákona, 

ktoré vymenúva skutkové podstaty všetkých priestupkov v zmysle zákona o odpadoch. Okrem 

komplexnejšieho vymedzenia protiprávnych konaní, ktoré sú definované ako priestupok sa v prípade 

schválenia zmeny VZN v čl. 23 vyhneme potrebe novelizovať VZN v prípade možnej budúcej zmeny 

príslušného ustanovenia zákona.  Nový  čl. 23 v odseku 2 deleguje právomoc prejednávať priestupky 

v blokovom konaní i na príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava. Takáto právomoc  v pôvodnom 

článku 23 absentuje. 
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Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 462 bol prerokovaný dňa 

19.01.2017 na zasadnutí komisie dopravy a verejnoprospešných služieb. Komisia k návrhu VZN na 

svojom zasadnutí vyslovila pripomienky. Hlasovaním členovia komisie odporučili MZ schváliť VZN po 

zapracovaní pripomienok. Pripomienky komisie  boli do návrhu VZN spracovateľom  zapracované pred 

zverejnením návrhu VZN na úradnej tabuli. 

 

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 462 bol prerokovaný dňa 

31.01.2017 na zasadnutí komisie životného prostredia a prírodných hodnôt, ktorá odporučila MZ 

predložený návrh VZN schváliť. 

 

Návrh VZN bol zverejnený  na úradnej tabuli dňa  06.02.2017. 

Dňa 16.02.2017  uplynie  lehota na pripomienkovanie tohto návrhu, prípadné pripomienky budú 

predložené  na rokovanie MR. 

 
 

 
 

 


