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                         MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA 
 

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 527 
 

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 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len "VZN"). 

 
PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
Účel, pôsobnosť a predmet nariadenia 

 
(1) VZN sa vydáva za účelom stanoviť funkčný systém nakladania s komunálnymi 

odpadmi a  drobnými stavebnými odpadmi a triedeným komunálnym odpadom 
vyprodukovanými na území mesta, pričom územím mesta sa rozumie katastrálne 
územie Trnava a katastrálne územie Modranka. 

 
(2)  VZN  upravuje správne nakladanie s odpadmi, spôsob a podmienky zberu a určuje 

miesto na zneškodňovanie odpadov v záujme zaistenia ochrany životného 
prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. 

 
(3)  VZN upravuje  v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o : 

a) nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným 

odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,  
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:  

 •  elektroodpadov z domácností,  
             • odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu                      

s obalmi, 
 •  použitých  prenosných  batérií  a  akumulátorov  a automobilových batérií a 
    akumulátorov,  
 • veterinárnych  liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými                     

osobami a zdravotníckych pomôcok, 
             •   jedlých olejov a tukov, 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom 
škodlivých látok, 

g)    spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 
h)    spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 
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i)    prevádzkovaní zberných dvorov, 
j)    spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, 
 

(4)  VZN upravuje spôsob zberu textilu. 
 

 
DRUHÁ ČASŤ 

KOMUNÁLNY ODPAD 
 
 

Článok 2 
     Nakladanie so zmesovým komunálnym  odpadom a drobnými stavebnými 

odpadmi 
 
(1)  Pôvodca odpadu je definovaný v § 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

 
(2) Pôvodca odpadu, je povinný zapojiť sa do systému zberu odpadu podaním oznámenia 

na mestskom úrade do 30 dní od vzniku oznamovacej povinnosti k poplatku za 
komunálny odpad.  

 
(3) Pre zmesový komunálny odpad sa stanovuje denný limit 4 litre zmesového 

komunálneho odpadu na jednu osobu. Na základe tohto limitu mesto zabezpečí 
prostredníctvom zberovej spoločnosti, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu, 
dostatočné množstvo zberných nádob.  

 
(4)  Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov:  

a) rodinné domy - frekvencia zberu odpadu 1x za týždeň prostredníctvom 120 l 
a 240 l litrových nádob. Veľkosť nádoby závisí od počtu členov v domácnosti. 
Každá štvorčlenná domácnosť má pridelenú nádobu s objemom 120 l. 
Domácnosť s 5 - 8 členmi má pridelenú nádobu s objemom 2 x120 l, alebo 1x 
240 l. Za každých ďalších štyroch členov domácnosti naviac je pridelená jedna 
nádoba s objemom 120 l.  
Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu je zavedený pre fyzické osoby 
v rodinných domoch (ak v rodinnom dome nie je prihlásená žiadna osoba na 
trvalý alebo prechodný pobyt a vlastník rodinného domu má záujem o nádobu). 
Takýmto osobám budú pridelené  120 l nádoby s frekvenciou zberu 1x za 
týždeň. 

 
b) bytové domy - frekvencia zberu odpadu 3x týždenne, 2x týždenne a                      

1x týždenne, ojedinele 2x mesačne prostredníctvom 1100 l zberných nádob a 1x 

za týždeň, alebo 2x za týždeň prostredníctvom 120 l, 240 l. Počet nádob závisí 
od počtu obyvateľov bytového domu, ktorému nádoby prináležia. Zber odpadu 
je zabezpečený pri niektorých bytových domoch aj polopodzemnými nádobami 
s objemom  3 m³ a 5 m³. 

 
c) právnické osoby, alebo fyzické osoby oprávnené podnikať - na území mesta 

majú zavedený množstvový systém zberu komunálnych odpadov. Pri tomto type 
zberu odpadu, musí byť počet nádob, ich objem a frekvencia zberu  zvolená tak, 
aby bola primeraná množstvu vyprodukovaného odpadu. Veľkosť nádoby a 
frekvenciu zberu  odsúhlasuje poverený zamestnanec mesta. Mesto jeoprávnené 
kedykoľvek náhodne vykonať kontrolu množstva vyprodukovaného odpadu. 
Frekvencia zberu odpadu 1x týždenne, 2x týždenne, 3 x týždenne, 1x za 2 
týždne a 1x mesačne,  prostredníctvom 120 l, 240 l, 1100 l zberných nádob, 
vriec a  veľkokapacitných kontajnerov s objemom 5000 l. 
Právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej podnikať, ktorá neprodukuje 
žiadny iný odpad okrem komunálneho a nemá viac ako 3 zamestnancov 
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(vrátane právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie) bude 
na základe písomnej žiadosti a doloženého potvrdenia o počte zamestnancov zo 
Sociálnej poisťovne pridelené  120 l odpadové vrece s frekvenciou zvozu              
1x za 2 týždne. 
 

d) školy, školské zariadenia a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Trnava - na území mesta majú zavedený množstvový systém zberu 
komunálnych odpadov. Pri tomto type zberu odpadu, musí byť počet nádob, ich 
objem a frekvencia zvozu zvolená tak, aby bola primeraná množstvu 
vyprodukovaného odpadu. Veľkosť nádoby a frekvenciu zberu odsúhlasuje 
poverený zamestnanec mesta. Frekvencia zberu odpadu 1x týždenne, 2x 
týždenne, 3 x týždenne, 1x za 2 týždne,  prostredníctvom 120 l, 240 l a 1100 l 
zberných nádob a vriec. 

 

(5) Organizátor kultúrnych, športových, jednorazových podujatí a iných činností                
pre verejnosť je povinný:  

      a)  zabezpečiť dostatok zberných nádob, resp. vriec na zmesový komunálny odpad,   
      b)  zabezpečiť triedený zber zložiek odpadu,   
      c)  robiť opatrenia pre zníženie tvorby odpadov v rámci poskytovanej činnosti,   
      d) v okolí stravovacích prevádzok zabezpečiť čistotu a poriadok, a to najmä 

umiestnením dostatočného počtu zberných nádob, resp. vriec.    
 

(6) Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje mesto,                                  
pri znehodnotení nádoby alebo strate, pred uplynutím jej životnosti (8 rokov) je jej 
užívateľ povinný kúpiť si novú nádobu prostredníctvom zberovej spoločnosti. 
Užívateľ zaplatí zostatkovú hodnotu nádoby. V prípade odcudzenia nádoby 
krádežou, bude fyzickým osobám poskytnutá 1x náhradná nádoba bezplatne, s 
podmienkou predloženia dokladu vydaného políciou o odcudzení nádoby.  

 
(7)    Zber  zmesového  komunálneho  odpadu  sa  uskutočňuje  podľa  harmonogramu 
        zberu zberovou spoločnosťou, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 

činnosti s mestom.  
 
(8)    Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú 

opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.  
 
(9)    Pôvodca komunálneho odpadu je povinný rešpektovať pravidlá triedeného zberu a 

zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby alebo vreca. 
 
(10) Ak nie je nádoba na komunálny odpad riadne pripravená na odvoz, zberová 

spoločnosť nevykoná riadny zber komunálneho odpadu. Vlastník, užívateľ alebo 
správca si musí sám zabezpečiť odvoz odpadu v zmysle platnej legislatívy. Zberová 
spoločnosť upovedomí o skutočnosti mesto. 

 
(11) Do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu sa nesmie umiestňovať 

zemina, drobný stavebný odpad, 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. 

 
(12)  Ak sa pri zbere komunálneho odpadu zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré 

do nej nepatria, nebude táto nádoba vyprázdnená. Zberová spoločnosť upovedomí 
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o skutočnosti vlastníka, užívateľa alebo správcu a mesto. Vlastník, užívateľ alebo 
správca je povinný nevhodný obsah zbernej nádoby odstrániť na svoje náklady 
dokladovateľným spôsobom do 7 kalendárnych dní.  

 

(13) Za  účelom odvozu  odpadu  je  vlastník, správca alebo   užívateľ   nehnuteľnosti 

povinný zriadiť vyhradené  miesto pre nádoby/vrecia a  splniť nasledujúce  
podmienky zabezpečujúce:  

        a)  umiestnenie nádob spravidla na vlastnom pozemku,  
        b)  aby nádoby nespôsobovali hygienické, estetické a prevádzkové závady,  

  c)  aby bol k zberným nádobám zabezpečený ľahký  a dostatočne  široký  prístup, 
      (odpratanie  snehu, posyp   priestoru  v prípade poľadovice),  
  d)  zberné  nádoby  nechať  na  chodníkoch a iných verejných priestranstvách len 
       na dobu nevyhnutne potrebnú pre zber, ak tieto miesta nie sú určené ako   

stojisko zberných nádob, 
e)  aby odpad nebol odkladaný mimo zberných nádob,  
f)   čistotu okolia zberných nádob,  
g)  aby  sa  zberné  nádoby  nepoškodzovali  grafitmi  a  reklamnými  nápismi, 
h) v deň zberu komunálneho odpadu (triedeného odpadu) umiestnenie zberných 

nádob a vriec čo najbližšie ku komunikácii, po ktorej prechádza zberové vozidlo, 
a to najneskôr do 6.00 h, tak aby nádoba neprekážala cestnej premávke a 
nevytvárala prekážku na chodníkoch alebo cyklochodníkoch,  

i)  aby sa hlavne v zimných  mesiacoch  nezvyšovala vlhkosť odpadu  v nádobách, 
    čo zabraňuje bezproblémovému vysýpaniu odpadu (používať vrecia na odpad).  

 

(14) Fyzickým osobám, právnickým osobám a  fyzickým osobám oprávnených  podnikať 

sa prísne zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať 
z nich časti odpadu.  

 
(15)  Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí 

mesto po prerokovaní s majiteľom, správcom alebo užívateľom  nehnuteľnosti. 
 

(16) V prípadoch, ak nastanú okolnosti z dôvodov na strane majiteľa, správcu alebo 

užívateľa nehnuteľnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na 
odpad, je majiteľ, správca alebo užívateľ povinný postarať sa o ich premiestnenie 
a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.  

 

(17) Reklamácia na neuskutočnený zber odpadu sa považuje za oprávnenú, ak je v 

zberovej spoločnosti nahlásená do 24 hodín a nie sú splnené ustanovenia uvedené 
v článku 2 ods. 10, 11, 12. Inak bude ďalší zber uskutočnený podľa príslušného 

harmonogramu. 
 
 

Článok 3 
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov 

 
(1) Spôsob zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za  záväzný 

spôsob v celom katastrálnom území Trnavy a Modranky.  
 
 
(2)   Zberová spoločnosť, ktorá na území mesta vykonáva zber a prepravu zmesových      

komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou 
biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 
prevádzkovateľa kuchyne, je povinná:  

        a)  vyprázdňovať    zberné   nádoby   odpadov   tak, aby  nedošlo  k  hygienickým, 
             bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,  
        b)  po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,  
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        c)  v  prípade   rozsypania  odpadov   pri   vyprázdňovaní   zberných  nádob,  tieto     
             odstrániť,  
        d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na  vlastné        

náklady jej opravu alebo výmenu, toto neplatí v prípade, že nádoba bola 
poškodená z dôvodu preťaženia uvedenej nádoby odpadom, alebo odpadom na 
ktorý nádoba nebola určená. (napr. stavebná suť, horúci popol a podobne), 
alebo z dôvodu degradácie materiálu nádoby vekom,  

        e)  zabezpečovať    zber    objemného    odpadu,   drobného   stavebného   odpadu 
            a  biologicky   rozložiteľného odpadu   v  rozsahu  a za podmienok uvedených v 
            tomto nariadení,  

  f)  uskutočňovať v súlade s harmonogramom zber odpadu z nádob a vriec. 
          g)  v   prípade   znefunkčnenia    nádoby     požiarom    alebo    vandalizmom    na 

kontajnerových stojiskách pri bytových domoch nahradiť za funkčnú nádobu. 
 

 
Článok 4 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 
 

(1) Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu. 
 

(2) Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je odoberaný iba na skládke odpadov 
Trnava, Zavarská cesta od 1. júla 2016 za úhradu vo výške stanovenej v zmysle VZN 
mesta Trnava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.  

 

(3) K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, 

tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. bez obsahu  skla, kovov, plastov, 
papiera a lepenky. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
SYSTÉM NAKLADANIA TRIEDENÉHO ZBERU ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU 

 
Článok 5 

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu 
 

(1) Na území  mesta je zabezpečený triedený zber zložiek komunálneho odpadu: 
 

a) biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, 
b) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom  

je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie  
spoločného stravovania, 

c) jedlých olejov a tukov, 
d) elektroodpadov z domácností, 
e) papiera, skla, plastov, kovov (odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov  

zbieraných spolu s obalmi),  
f) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov,  
g) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 

           a zdravotníckych pomôcok,  
h)  textílie. 

 
(2)  Na  triedený  zber  komunálnych odpadov uvedených v článku 5 ods. 1 písm. e) sú 
      určené  zberné  nádoby  a  vrecia  v  zmysle  popisu  triedeného  zberu  uvedeného 
      v článku 10. 
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(3)  Triedený   zber  komunálnych  odpadov  uvedených  v  článku 5 ods. 1 písm. a), b)               
      a   e)   uskutočňuje   podľa   harmonogramu   zberu   zberová    spoločnosť    podľa   
      jednotlivých zložiek triedeného zberu uvedeného v tomto VZN.  

 
(4)  Harmonogram zberu je uverejnený na webovej stránke mesta www.trnava.sk alebo  

k dispozícii v tlačenej forme v Klientskom centre MsÚ. 
 
 

Článok 6 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

 
(1) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:  
        a) biologicky rozložiteľný odpad  zo  záhrad  a parkov vrátane odpadu cintorínov,   

tzv. „bioodpad“, (ďalej   len „BRKO“) –  t.j. tráva,  lístie,  drevný  odpad zo  
strihania a  orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, 
slama, rezané a izbové kvety. Ide o odpad, ktorý je vhodný aj na domáce, či iné 
kompostovanie, 

 b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností okrem toho, ktorého 
pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje 
zariadenie spoločného stravovania t.j. šupky z ovocia a zeleniny, 

        c) jedlé oleje a tuky z domácností - zber odpadu je zabezpečený mestom podľa  
článku 6 ods. 2) tohto VZN. 

 
(2) Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu BRKO v súlade s § 81 ods. 7 písm. 

b) bod 1 až 3 zákona o odpadoch prostredníctvom zberných dvorov uvedených 
v článku 16 ods. 1 tohto VZN.  

 
(3) Mesto v rámci individuálnej bytovej výstavby zabezpečuje zber BRKO 

prostredníctvom 240 l hnedých plastových kontajnerov, pričom každému 
rodinnému domu je pridelený jeden kontajner.  

 
(4) Frekvencia zberu týchto kontajnerov sa vykonáva v zmysle určeného 

harmonogramu, podľa ktorého sa zber vykonáva v súlade s platnou legislatívou 
v odpadovom hospodárstve. Harmonogram zberu je uverejnený na webovej stránke 
mesta www.trnava.sk, alebo k dispozícii v tlačenej forme na Klientskom centre MsÚ. 

 
(5) Mesto zabezpečuje množstvový zber BRKO prostredníctvom 240 l hnedých 

plastových kontajnerov s frekvenciou 1 x týždenne pre právnické osoby a fyzické 

osoby oprávnené na podnikanie (napr. kvetinárstva resp. subjekty, ktoré na základe 
písomnej žiadosti prejavia záujem o túto službu) a ktoré produkujú odpad uvedený 
v článku 6 ods.1 písm. a) tohto VZN. 

 
(6)  Zberné nádoby na BRKO zabezpečuje mesto prostredníctvom zberovej spoločnosti K 

poskytnutiu zbernej nádoby je potrebná žiadosť, ktorá je zároveň potvrdením 
o  vzniku užívacieho vzťahu medzi mestom a obyvateľom, ktorému bola zberná 
nádoba poskytnutá. 

 
(7) Mesto v rámci individuálnej bytovej výstavby zabezpečuje 2x za rok (v jarných a 

jesenných termínoch) mobilný zber konárov a orezov zo stromov. V deň určeného 
termínu mobilného zberu musia byť konáre vyložené pred rodinný dom do 7.00 h, 
pričom občania sú po odvoze povinní dané miesto vyčistiť.  

 
 

    Článok 7 

http://www.trnava.sk/
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     Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom 

od prevádzkovateľa kuchyne 
 
 
(1) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane 

nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú 
súčasťou miestneho poplatku).  

 
(2) Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a 
Rady  č. 852/2004 o hygiene potravín.  

 
(3) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby 

odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce 
a iné živočíchy ani verejnosť.  

 
(4)  Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.  
 

(5) Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom 

období frekvencia zberu musí byť vyššia.  
 

(6) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, 
ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú 
zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto 
odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v 
zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto 
odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.  

 
(7)  Prevádzkovateľ kuchyne je povinný  dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským 
      a  reštauračným odpadom. 
 
 

Článok 8 
Spôsob zberu jedlých olejov a tukov 

 

(1) Použité jedlé oleje a tuky od fyzických osôb sa môžu bezplatne odovzdať na zberných 

dvoroch  v meste. 
 

Článok 9 
Spôsob zberu elektroodpadov z domácností 

 

(1)  Na elektroodpad z domácností sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. 
 

Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná 
technika, elektrické hračky, videá, mobily, digitálne hodinky, svietidlá, variče, 
ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.  
 

(2)  Občania  sú  povinní  odovzdať  elektroodpad  z  domácností  na zberných dvoroch,  
      na území mesta Trnava.  
 
(3) Zber drobného elektroodpadu je v meste zabezpečený aj prostredníctvom červených 

stacionárnych kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené vo viacerých lokalitách na území 
mesta. Zoznam ulíc je uverejnený na webovej stránke mesta www.trnava.sk. 

 

http://www.trnava.sk/
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(4) Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom elektrozariadení 

prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.  
 

Článok 10 
Spôsob zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných 

spolu s obalmi 
 

(1) Mesto má uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá 
prevádzkuje a zabezpečuje systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s 
odpadmi z neobalových výrobkov.  Zber triedených zložiek komunálnych odpadov 
pre papier, sklo, plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 
(ďalej len „VKM“) zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová 
spoločnosť.  

 
(2)  Systém  triedeného  zberu  odpadov  z  obalov  a  odpadov  z neobalových výrobkov 
      zbieraných spolu s obalmi je nasledovný: 
 

a) rodinné domy-1x za 4 týždne sa zbierajú všetky zložky papier, plasty, kovy, VKM. 
Zber prebieha prostredníctvom zberných nádob s objemom 120 l, alebo 
prostredníctvom farebne odlíšených plastových vriec.  

 
-   modré  nádoby  (vrecia) slúžia len na zber  neznečisteného papiera a lepenky, 
-   žlté  nádoby  (vrecia) slúžia na zber  plastov, viacvrstvových kombinnovaných     

  materiálov na báze lepenky (VKM) a obalov z kovov, 
- zelené nádoby alebo zvony slúžia na zber skla - v individuálnej bytovej    

výstavbe sú umiestnené centrálne nádoby na sklo. Zoznam ulíc je uverejnený 
na webovej stránke mesta www.trnava.sk. 

 
      b) bytové domy - papier,  plasty,  kovy  a VKM sa zbierajú prostredníctvom 1100 l 
          zberných nádob rozmiestnených pri bytových domoch. Frekvencia zberu nádob 

je 2xtýždenne. Sklo sa zbiera samostatne do nádob s objemom 1100 l až 1300 l 
s frekvenciou zvozu podľa potreby alebo minimálne 1x mesačne. Zber triedeného 
odpadu je zabezpečený pri niektorých bytových domoch aj polopodzemnými 
nádobami s objemom  3 m³ a 5 m³. 

 
-  modré kontajnery - slúžia na zber neznečisteného papiera a lepenky, 
- žlté kontajnery - slúžia na zber plastov, čistých tetrapakových obalov a obalov 

z kovov, 
-  zelené kontajnery alebo zvony - slúžia na zber čistého skla bez prímesí. 
 
 

Článok 11 
Spôsob zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových 

batérií a akumulátorov 
 

(1) Pre použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a 

akumulátory sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. 
 
(2) Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na zbernom dvore 

alebo na predajných miestach priamo ich distribútorovi, ktorý je povinný vykonávať 
ich bezplatný spätný zber.  

 
(3) Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov je v meste zabezpečený aj 

prostredníctvom červených stacionárnych kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené vo 
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viacerých lokalitách na území mesta. Zoznam ulíc je uverejnený na webovej stránke 
mesta www.trnava.sk. 

 
 

Článok 12 
Spôsob zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných 

fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 
 

(1) Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými 

osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich 
zhromažďovať.  

 

(2)  Nespotrebované lieky sa nesmú vhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.  

 

(3)  Zdravotnícke pomôcky, ktoré nie sú nebezpečným odpadom, je možné odovzdať na 

zberných dvoroch v meste Trnava.  
 
 

Článok 13 
Spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých 

látok 
 
(1) Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú 

do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú 
to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou 
komunálneho odpadu a podobne.  

 
(2) Obyvatelia mesta  majú možnosť počas celého roka odovzdať objemný  odpad 

vzniknutý na  území mesta na zberných dvoroch. 
(3) Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patria: odpadové motorové a mazacie oleje, 

rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, 
pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, 
detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, 
handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.  
 

(4)  Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia 
povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné 
zhromaždenie.  

 

(5) Mesto zabezpečuje zber objemného odpadu a oddelene zbieraných zložiek 
komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na zberných 
dvoroch.  

 
Článok 14 

Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík 
 

(1) Pre odpadové pneumatiky sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. 
 

(2) Odpadové pneumatiky je povinný konečný užívateľ odovzdať v súlade 
s ustanovením § 72 Zákona o odpadoch distribútorovi pneumatík alebo na zbernom 
dvore na Mikovíniho ul.. 

 
 

Článok 15 
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

http://www.trnava.sk/
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(1)  V prípade, že občan zistí, že na území mesta bol nezákonne umiestnený odpad 
oznámi túto skutočnosť písomne, e-mailom alebo telefonicky:  
a) na mestskú políciu (ďalej len „MsP“), 
b) na mestský úrad – v Klientskom centre, 
c) na okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie,  
 

       Oznámenie o nezákonne uloženom odpade musí obsahovať: 
 a) presnú lokalizáciu - katastrálne územie, číslo parcely a pod., 
 b) fotodokumentáciu, 
 c) odhadované množstvo a druh odpadu, 
 d) informácie o pôvodcovi odpadu ak je známy. 
 

(2) Vo veci zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu postupuje 
mesto Trnava v súlade s § 15 Zákona o odpadoch. 

 
 

Článok 16 
Prevádzkovanie zberného dvora 

 
(1) Zberné dvory sú umiestnené v oplotených areáloch v nasledujúcich lokalitách:  
 
 • Mikovíniho ul. (Vajslova dolina)  
 • Tajovského ul. (Prednádražie)  
 • Sasinkova ul. (Družba)  

• Ul. A. Kmeťa (Zátvor)  
• Cukrová ul. (za cukrovarom)  

 • Bottova ul. (pri ZŠ)  
 • Modranka (Sereďská ulica) 

•         Zavarská cesta (areál skládky tuhého komunálneho odpadu) 
 
(2) Na zberných dvoroch podľa čl.16 ods. 1 môžu obyvatelia mesta Trnava po predložení 

občianskeho preukazu, (prípadne dokladu preukazujúceho vlastnícky vzťah 
k nehnuteľnosti na území mesta) zdarma odovzdávať odpady:  
- vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky,      
drevo, textil),  

- objemný odpad (nábytok, koberce, matrace),  
- nebezpečný   odpad (farby,  oleje,   autobatérie,   baterky, žiarivky,  elektronický 
  odpad),  

      - bioodpad (orezy zo stromov,  tráva,  lístie a pod.) do zberného   dvora  Tajovského  
        nie je možné odovzdať, 

  - odpadové  pneumatiky  (je možné  odovzdať len na zbernom dvore Mikovíniho  ul. 
    (Vajslova  dolina).  Tieto odpadové pneumatiky môže na zbernom dvore uložiť   iba 

konečný používateľ pneumatiky. 
- tabuľové  sklo  (je   možné   odovzdať    len   na   zbernom   dvore Mikovíniho     ul. 
(Vajslova  dolina).   

 
(3) Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou 

osobou ako uvedenou v odseku 2 je zakázané.  
 
(4) Odvoz odpadov zo zberných dvorov zabezpečuje zberová spoločnosť, ktorá má na 

tento účel uzavretú zmluvu s mestom. Odvoz sa uskutočňuje podľa potreby. 
 
(5) Právnické osoby a osoby oprávnené podnikať, ktoré majú uzatvorenú zmluvu so 

zberovou spoločnosťou  môžu odovzdať sklo na zberné dvory podľa Článku 16 ods. 
1). 
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Článok 17 
Spôsob zberu textilu 

 
(1)  Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:  
         - čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),  
         - obuv (obuv iba v pároch, nezničené), 
         - textilné doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)  
 
(2)  Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych  

kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území mesta. Umiestnenie kontajnerov je 
uverejnený na webovej stránke mesta www.trnava.sk. 

 
(3)  Do nádob na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadov. 
 

(4) Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta, ktorý zodpovedá za ich 
údržbu a vyprázdňovanie.  

 
(5) Interval vývozov kontajnerov na textil je jedenkrát za dva týždne alebo  podľa potreby.  

Na  zber  použitého  textilu,  obuvi  a  textilných  doplnkov  slúžia  modré  
stacionárne kontajnery. 

 
(6) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže 

len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú 
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.  

 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

 
Článok 18 

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 MsP. 

 

(3) Na prejednávanie priestupkov sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní 
priestupkov. 1) 

 

(4) Iné správne delikty na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi 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 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 právne delikty a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom 

konaní.2) 
 

PIATA ČASŤ 
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Článok 19 

Kontrola 
 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú zamestnanci MsÚ, príslušníci 
MsP, poslanci MZ a iné osoby poverené primátorom mesta. 
 
 
 

ŠIESTA ČASŤ 
 

Článok 20 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Týmto VZN sa ruší VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi v znení VZN č. 475 a VZN č. 488.   

 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2020.  
 
 
 
 
 
 
                                                                          JUDr. Peter Bročka, LL.M., v. r.  
                                                                                  primátor mesta 
 
 
 
 
 
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 22.10.2019 
Vyvesené dňa 24.10.2019 
Zvesené ........................... 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 

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

2) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  


