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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.488 
 

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 462 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Trnava v znení VZN č. 475 
 
 

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 na území mesta Trnava  v znení VZN č. 475 (ďalej len "VZN"). 

 

 

čl. 1 

VZN sa mení a dopĺňa nasledovne:  

1. V čl. 2 ods. (25) sa doterajší text: „Na zbernom dvore môžu fyzické osoby 

odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky 

komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne 

záväznom nariadení.“ vypúšťa a  nahrádza nasledovným textom: „Na zbernom dvore 

môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpadové 

pneumatiky a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného 

zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.“ 

 

2. V čl. 2 sa dopĺňa nový odsek (31) v tomto znení: 

„(31)  Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom“. 

3. V čl. 3 ods. (8) sa doterajší text: „Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov 

z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území mesta môže len ten, kto má 

okrem zmluvy s mestom uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti 

výrobcov, s ktorou mesto uzavrelo zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného 

nakladania o  odpadmi z  obalov a  s  odpadmi z neobalových výrobkov.“ vypúšťa 

a nahrádza nasledovným textom: „Ak ide o zber odpadov z obalov, odpadov 

z neobalových výrobkov a odpadových pneumatík vykonávať ich zber na území 

mesta môže len ten, kto má okrem zmluvy s mestom uzatvorenú aj zmluvu 

s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou mesto uzavrelo zmluvu pre 

prevádzkovanie systému združeného nakladania s  odpadmi z obalov, s odpadmi 

z neobalových výrobkov a odpadových pneumatík.“ 

 

 



 

4. Za čl. 19 sa vkladá nový čl. 19a v tomto znení „ Čl. 19a  Spôsob zberu odpadových 

pneumatík. 

1. Odpadové pneumatiky je povinný konečný užívateľ odovzdať v súlade 

s ustanovením § 72 Zákona o odpadoch distribútorovi pneumatík. 

2. Odpadové pneumatiky je zakázané ukladať do iných nádob na iné druhy odpadu 

alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá.“ 

5. V čl. 20 ods. 2 sa vypúšťa text „čl. 19“ a dopĺňa sa nová odrážka v tomto znení: 

- odpadové pneumatiky ( je možné odovzdať len na zbernom dvore Mikovíniho ul. 

(Vajslova dolina). Tieto odpadové pneumatiky môže na zbernom dvore uložiť 

konečný používateľ pneumatiky).  

6.  V čl. 20 sa doterajší ods. (4) vypúšťa a doterajší ods. (5) sa označuje ako ods. (4). 
 

 

čl. 2 

 

Účinnosť 
 

        Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti 

zmluvy s Organizáciou zodpovednosti výrobcov centrálne číslo zmluvy 1042/2017 nie však 

skôr ako 15. dňom od vyvesenia.                              

                          

 

        JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r. 

         primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 12.09.2017 

Vyvesené dňa 14.09.2017 

Zvesené dňa  29.09.2017 
 

 

 


