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ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 462 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 
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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 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: 

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 info@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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„(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 bez potreby preukázania sa občianskym 

preukazom). 

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 ........................ nie 

však skôr ako 15. dňom od vyvesenia.                              

                          

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Dôvodová správa 

Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia o  nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava (ďalej len „návrh VZN) je 

predkladaný z nasledovných dôvodov: 

 

Dňa 1. 5. 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 90/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon          

č. 79/2015  Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 

Mesto je povinné všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len „nariadenie“) o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi uviesť do súladu s týmto 

zákonom. 

 

Mesto je v zmysle zákona naďalej tým subjektom, ktorý zodpovedá za nakladanie 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „KO a DSO“) na 

svojom území. 

 

Novelizovaným zákonom č. 90/2017 Z. z. dochádza k zmene v zbere  vyhradených 

výrobkov – odpadových pneumatík, kde prevádzkovateľ zberného dvora je povinný tieto 

odobrať od obyvateľov mesta Trnava ( § 82 ods.3 zákona ). 

 

Občania môžu odpadové pneumatiky odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez 

podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo na zberných dvoroch.  

 

Mesto zabezpečí len spätný zber odpadových pneumatík na zberných dvoroch, nakoľko 

nemôže nakladať s takýmto druhom odpadu.  Na tento účel je preto potrebné uzatvoriť  

zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov ( ďalej len „OZV“), ktorá je v zmysle 

zákona oprávnená nakladať s odpadovými pneumatikami. 

 

Z toho dôvodu toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia 

účinnosti zmluvy s OZV nie však skôr ako 15. dňom od vyvesenia. 

 

Návrh  VZN  bol  zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. 

Návrh  VZN  bol  zverejnený vyvesením na úradnej  tabuli dňa 21.08.2017. 

 

 


