
            

 
 

     MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA 
 
 

 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE č. 475 

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 462 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Trnava 

 
   

 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.“ 

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).      
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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:      
                                                            „ 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“).  
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(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 17.03.2017.  

 

V  Trnave dňa 2.3.2017 
 

 
 
 

        JUDr. Peter Bročka, LL.M, v.r. 
               primátor mesta Trnava 

     
 
 

    Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 28.2.2017. 
    
    Vyvesené dňa  2.3.2017 

 
    Zvesené dňa    ...............  

 
 
 

 

 

 

 

                                                 
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 

 

 


