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Návrh na 
 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
 
 

z 9. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

 
 
 

dňa: 3.10.2012                           číslo: .../2012 
 
 
 
 
 

 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2012 o odpadoch 

 
 
 
b e r i e   n a  v e d o m i e  
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2012 o odpadoch; 
 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 
 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2012 o odpadoch  
p r e r o k o v a ť   a   s c h v á l i ť. 
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Mesto Presov 

Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove 
pre uzemny plan, vystavbu, dopravu a zivotne 

prostredie 

UZNESENIE 

z 9. riadneho zasadnutia 

Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove 


pre uzemny plan, vystavbu, dopravu a zivotne prostredie 


dna: 28.08.2012 cislo: 37/2012 

k navrhu Vseobecne zav5zneho nariadenia mesta Presov c ....120120 odpadoch 

Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove 

pre uzemny plan, vystavbu, dopravu a zivotne prostredie 


prijima uznesenie, ktorjm k uvedenej veci zaujima toto 

STANOVISKO 
dna: 28.08.2012 cislo: 15/2012 

Komisia Mestskeho zastupiterstva v Presove 

pre uzemny plan, vystavbu, dopravu a zivotne prostredie 


berfe na vedomie 
navrh Vseobecne zav8znE§ho nariadenia mesta Presov C . .. .120120 odpadoch s pripomienkami 

odporuca 
Mestskemu zastupiterstvu v Presove 

po dopracovanf pripomienok navrh Vseobecne zav8zneho nariadenia mesta Presov C . .. .12012 
prerokovat' a schvalit'. 

~ 

Ing. Maria Harcarfk Ing. arch. Viktor Tkacfk 

sekreta komisie predseda komisie 
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Dôvodová správa 
 

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa pod vplyvom európskej legislatívy neustále vyvíja a dopĺňa. Úlohou 
ostatnej novelizácie zákona z roku 2011 bolo zásadným spôsobom upraviť zákon tak, aby bol 
v plnej miere v súlade s platnými zákonmi a smernicami Európskej únie. 

Upravené boli aj niektoré časti, ktoré sa priamo dotýkajú nakladania s komunálnym 
odpadom. Najdôležitejšou časťou je zavedenie separácie biologického rozložiteľného odpadu. 
Biologicky rozložiteľné odpady sú odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym alebo 
aeróbnym spôsobom, ako sú napríklad odpady z potravín (kuchynský a reštauračný odpad), 
odpady z papiera a lepenky, odpady zo záhrad, parkov a pod. 

Úlohou navrhovaného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 147/2005 
o odpadoch je zakomponovať opatrenia, ktoré sa týkajú hlavne biologického rozložiteľného 
odpadu, drobných stavebných odpadov, správnych deliktov a možností obce v zmysle 
platného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

Návrh nariadenia je spracovaný na základe platnej legislatívy, vychádza predovšetkým 
zo zákona č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Pred začatím pripomienkového konania bol návrh prerokovaný so zástupcami 
Technických služieb mesta Prešov, a.s.  
 
V zmysle interných predpisov MsÚ v Prešove bol návrh:  

- pripomienkovaný v internom pripomienkovom konaní v júli 2012 – pripomienky boli 
akceptované; 

- predložený na pripomienkovanie všetkým poslancom MsZ v Prešove (júl – august) – 
pripomienky boli väčšinou akceptované a zapracované; 

- predložený na 9. riadne zasadnutie Komisie MsZ v Prešove pre územný plán, 
výstavbu, dopravu a životné prostredie v auguste 2012 – pripomienky boli 
zapracované; 

Ďalej bude návrh: 
- zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov; 
- predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Prešove v októbri 2012. 

 
V rámci pripomienkového konania boli k návrhu podané pripomienky sekcie 

majetkovej a ekonomickej - oddelenia daní a poplatkov MsÚ v Prešove, ktoré boli 
akceptované a zapracované, ďalej pripomienky poslanca MsZ v Prešove  Ing. R. 
Drutarovského, ktoré boli tiež vo väčšine akceptované a zapracované a pripomienky 
Obvodného úradu životného prostredia v Prešove (ako nadriadeného orgánu), ktoré boli tiež 
vo väčšine akceptované a zapracované,  pripomienky Komisie MsZ v Prešove pre územný 
plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Podrobné vyhodnotenie pripomienok je uvedené 
v závere materiálu. 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a podľa § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Prešov  

 
o odpadoch: 

 
 
 

Kapitola 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) mesta Prešov (ďalej len 

„mesto“) upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými 
odpadmi, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsobe separovaného 
zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, o spôsobe nakladania s drobným 
stavebným odpadom, ako aj o určení miest na ukladanie, zhromažďovanie, zhodnocovanie a 
zneškodňovanie týchto odpadov. Nariadenie ďalej upravuje práva a povinnosti orgánov 
mesta, právnických a fyzických osôb a osôb podnikajúcich v oblasti nakladania s odpadmi 
pri predchádzaní a nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.  

2. Toto nariadenie je záväzné pre právnické osoby, fyzické osoby oprávnené podnikať a 
fyzické osoby na území mesta, ktoré sú v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o odpadoch“) pôvodcami odpadu. 

 
 

Článok 2 
Základné pojmy 

 
1. Odpad - hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so 

zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť1. 
2. Odpadové hospodárstvo - činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 

odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v 
súlade so zákonom2. 

3. Program odpadového hospodárstva - základný dokument pre riadenie odpadového 
hospodárstva mesta Prešov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona o odpadoch, určujúci 
najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.  
 

                                                 
1 § 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
2 § 4 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
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4. Pôvodca odpadov – každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 
zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia 
týchto odpadov3. 

5. Držiteľ odpadu - pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa 
odpad nachádza. 

6. Oprávnená osoba - právnická alebo fyzická osoba oprávnená podnikať, ktorá má s mestom 
uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov, alebo na niektorú z týchto činností jednotlivo. 

7. Nakladanie s komunálnym odpadom - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie 
odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania4. 

8. Zhodnocovanie odpadov - činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo 
biologických vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.  

9. Zneškodňovanie odpadov - nakladanie s odpadom, ktoré nespôsobuje poškodzovanie 
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. 

10. Zber odpadov - zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešanie odpadov za účelom ich 
prepravy.  

11. Zhromažďovanie odpadov - dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.  
12. Triedenie odpadov - delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 

ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.  
13. Stanovište zberných nádob - miesto vyhradené pre umiestnenie zberných nádob. 
14. Skládka odpadov - miesto vybavené zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady 

trvalo ukladajú na povrch zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, 
na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby 
(interná skládka), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok používa na 
dočasné uloženie odpadov.  

15. Komunálne odpady sú: 
a) odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb; 
b) odpady podobných vlastností a zloženia ako odpady z domácností, ktorých pôvodcom je 

právnická osoba alebo fyzická osoba  oprávnená podnikať, okrem odpadov vznikajúcich 
pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej podnikať; 

c) odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu 
(napríklad odpady zo záhrad, chát, chalúp) resp. na parkovanie alebo uskladnenie 
vozidla používaného pre potreby domácnosti (najmä odpady z garáží, garážových a 
parkovacích stojísk); 

d) všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, 
ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a taktiež pri údržbe verejnej zelene 
vrátane parkov a cintorínov ako aj ďalšej zelene na pozemkoch právnických a fyzických 
osôb oprávnených podnikať a fyzických osôb5. 

16. Drobné stavebné odpady - odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou 
osobou (v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby), na vykonanie ktorých sa 

                                                 
3 § 2 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
4 § 2 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
5 § 2 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
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nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (mestu), alebo pri 
ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (mestu).  

17. Objemný odpad - komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá 
nádobám používaných v systéme zberu t.j. nie je možné umiestniť ho do zbernej nádoby. 

18. Zmesový komunálny odpad je komunálny odpad, ktorý vzniká ako zvyšok po vytriedení 
zložiek určených na zhodnotenie alebo zneškodnenie iným spôsobom. 

19. Biologicky rozložiteľné odpady - odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym alebo 
aeróbnym spôsobom (napríklad odpady z potravín, odpady z papiera a lepenky, odpady zo 
záhrad, parkov a pod). 

20. Nebezpečné odpady - odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac 
nebezpečných vlastností a sú uvedené v prílohe č. 4 zákona o odpadoch. 

21. Elektroodpad z domácností  - elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z 
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a 
množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 

22. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve mesta, najmä mestské komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, mestská 
zeleň a pod. Za verejné priestranstvo sú preto určené všetky verejnosti prístupné pozemky v 
meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou mesta, 
alebo ku ktorým majú tieto osoby právo používania.  

 
 

Kapitola 2 
Odpadové hospodárstvo 

 
 

Článok 3 
Účel odpadového hospodárstva 

 
Účelom odpadového hospodárstva je: 
1. Predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä: 

a) rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje; 
b) výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje 

množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia; 
c) vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v 

odpadoch určených na zhodnotenie. 
2. Zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi 

získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa ods. 1 tohto 
článku. 

3. Využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa ods. 1  alebo 
ods. 2 tohto článku. 

4. Zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné 
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa ods. 
1, 2 alebo 3 tohto článku6. 

 
 

                                                 
6 § 3 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
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Článok 4 

Nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta 
 
1. Nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta sa riadi Programom odpadového 

hospodárstva mesta Prešov7. 
2. Komunálny odpad je možné zhromažďovať len v  zberných nádobách určených oprávnenou 

osobou.  
3. Zberné  nádoby na zhromažďovanie komunálneho odpadu sa umiestňujú na stanovištiach. 

V prípade, že určené stanovištia svojimi rozmermi nepostačujú zberným nádobám musia byť  
umiestnené tak, aby boli ľahko prístupné zbernými vozidlami oprávnenej osoby, aby neboli 
prekážkou v doprave a aby nespôsobovali hygienické a estetické nedostatky bezprostredného 
okolia.  

4. Vývoz komunálnych odpadov na území  mesta vykonáva oprávnená osoba.  
5. Oprávnená osoba podáva  mestu minimálne 1x ročne písomne správu o nakladaní 

s komunálnym odpadom a vyseparovanými zložkami komunálneho odpadu. 
6. Prevzatím komunálneho odpadu oprávnenou osobou od pôvodcu odpadu sa tento komunálny 

odpad stáva majetkom mesta. 
 
 

Článok 5 
Zber a vývoz komunálnych odpadov 

 
1. Na zber komunálnych odpadov v meste sú určené tieto nádoby: 

a) zberné nádoby (malo-objemové nádoby a kontajnery); 
b) kontajnery na separovaný odpad; 
c) veľkokapacitné kontajnery; 
d) vrecia; 
e) malé smetné nádoby.  

2. Minimálny počet zberných nádob, objem a druh zberných nádob a frekvenciu vývozu 
zberných nádob stanoví oprávnená osoba po dohode s pôvodcom odpadu. Objem týchto 
zberných nádob musí zodpovedať množstvu vyprodukovaného odpadu pôvodcom odpadu. 

3. Zmesový komunálny odpad musí oprávnená osoba vyvážať: 
a) najmenej 1x týždenne od rodinných domov; v jednotlivých prípadoch, po dohode 

s pôvodcom odpadu aj častejšie; 
b) najmenej 2x týždenne od bytových domov; 
c) najmenej 1x týždenne od objektov právnických a fyzických osôb oprávnených 

podnikať.  
4. V prípade, že stanovište zbernej nádoby nie je dostupné pre zberné vozidlo oprávnenej 

osoby, môže oprávnená osoba po odsúhlasení s mestom prechodne alebo trvalo zmeniť 
spôsob zberu odpadu pre uvedené stanovište, zmeniť stanovište alebo sústrediť viac nádob 
na jedno určené stanovište. 

5. Mimoriadny odvoz komunálnych odpadov sa vykonáva na žiadosť a náklady objednávateľa 
po dohode. Oprávnená osoba zabezpečí mimoriadny odvoz zhromaždených komunálnych 
odpadov mimo určené dni, ak: 

                                                 
7 § 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
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a) je zhromaždený domový odpad, ktorý nie je povolené odkladať do zberných nádob; 
b) je zberná nádoba preplnená a preťažená pred určeným dňom a hrozí jej poškodenie; 
c) komunálny odpad nie je riadne pripravený na odvoz; 
d) pôvodca odpadu má špecifické požiadavky na oprávnenú osobu. 

6. Ak oprávnená osoba zistí, že v zbernej nádobe  právnických a fyzických osôb oprávnených 
podnikať sa nachádzajú odpady, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, zbernú nádobu 
nevyprázdni a informuje o tom právnickú a fyzickú osobu oprávnenú podnikať. Právnická 
a fyzická osoba oprávnená podnikať je povinná vytriediť nevhodný odpad a takto vytriedený 
odpad odovzdať oprávnenej osobe. Doklad o odovzdaní oprávnenej osobe je povinná 
v prípade kontroly predložiť k nahliadnutiu povereným zástupcom mesta.  

7. Na verejných priestranstvách je každý pôvodca odpadu povinný komunálny odpad umiestniť 
do zberných nádob na to určených. 

 
Článok 6 

Uloženie odpadov 
 

1. Jednotlivé druhy odpadov sa zhodnocujú a keď sa nedajú zhodnotiť, tak sa ukladajú na 
skládku odpadov, ktorá je pre nich určená. 

2. Na zberné dvory možno ukladať len odpady schválené prevádzkovateľom zberného dvora. 
3. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie môžu na zberné dvory vyvážať 

a ukladať odpad po dohode s oprávnenou osobou v zmysle určených pravidiel určených 
prevádzkovateľom zberného dvora. 

 
Článok 7 

Separovanie komunálneho odpadu na  území mesta Prešov 
 

1. Vyseparované zložky komunálneho odpadu, ktoré pôvodca odpadu vyseparoval, je povinný 
uložiť do pristavených, na to určených špeciálnych zberných nádob.  

2. Na zberných dvoroch mesta možno ukladať tieto vyseparované zložky komunálneho 
odpadu: 
a) papier; 
b) sklo; 
c) plasty; 
d) VKM (viacvrstvové kombinované materiály); 
e) kovové obaly; 
f) biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie, konáre); 
g) objemový odpad (okná, dvere, kovové zárubne, sanita); 
h) stavebná suť; 
i) polystyrén; 
j) šatstvo a textílie; 
k) knihy; 
l) obaly obsahujúce nebezpečné látky a znečistené nebezpečnými látkami; 
m) odpadové oleje, mazivá, olejové filtre; 
n) staré farby, riedidlá a pesticídy; 
o) akumulátory a batérie; 
p) vyradené elektrické a elektronické zariadenia; 
q) pneumatiky z osobných automobilov; 
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r) žiarivky. 
 
 
                                                 Článok 8 

Nakladanie s ďalšími druhmi odpadu 
 

1. Držiteľ opotrebovaných pneumatík je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie 
v súlade s osobitnými predpismi a ak nie je toto možné, je povinný odovzdať ich v rámci 
separovaného zberu v meste na zberné miesto na to určené. 

2. Držiteľ odpadových olejov je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie v súlade s 
osobitnými predpismi, ak to nie je možné, je povinný odovzdať ich v rámci separovaného 
zberu v meste na zberné miesto na to určené. Za odpadové oleje sa na účely zákona o 
odpadoch a tohto nariadenia považujú všetky minerálne mazacie alebo priemyselné oleje, 
ktoré sa stali nepoužiteľnými na účel, na ktorý boli pôvodne určené, a to najmä mazacie 
oleje spaľovacích motorov, prevodové oleje, minerálne mazacie oleje, oleje pre turbíny a 
hydraulické oleje. 

3. Nebezpečné odpady sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi. Zber, prepravu a 
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov a odpadov z domácností s 
obsahom škodlivín zabezpečujú firmy na túto činnosť oprávnené príslušnými orgánmi 
štátnej správy odpadového hospodárstva. 

4. Zvyšky liekov môžu občania bez poplatku ukladať do špeciálnych zberných nádob 
umiestnených v lekárňach8.  

5. Držiteľ elekroodpadu z domácnosti  je oprávnený odovzdať takýto elektroodpad výmenou 
kus za kus predajcovi, ktorý takýto odber vykonáva. V prípade, že takúto možnosť nemá, 
môže takýto odpad odovzdať na zberných dvoroch. Elektrický   a   elektronický   odpad a  
akumulátory môžu   občania ukladať  na  určených miestach a zberných dvoroch bez  
poplatku. Použité elektrické batérie  môžu   občania bez  poplatku ukladať do zberných 
nádob umiestnených v obchodoch, ktoré predávajú tieto elektrické batérie. 

 
 

Článok 9 
Nakladanie s drobným stavebným odpadom a jeho zložkami 

 
1. Drobný stavebný odpad vznikajúci z bežných udržiavacích prác fyzickej osoby môže 

fyzická osoba ukladať na zberné dvory v objeme do 1m3  za rok. 
2. Keď je celkové množstvo drobného stavebného odpadu viac ako 1m3/fyzická osoba/rok,  

pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť jeho uloženie na účely zhodnotenia prostredníctvom 
oprávnenej osoby. 

3. Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií bez nebezpečných látok je povinný pôvodca 
odpadu prednostne zhodnotiť u oprávnenej osoby. 

4. Stavebný odpad, ktorý vznikne pri činnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených 
podnikať alebo stavebný odpad, ktorý vznikne pri prácach fyzických osôb, podliehajúcich 
vydaniu stavebného povolenia v zmysle osobitných predpisov, sa vytriedi, materiálovo 

                                                 
8 § 74 ods. 3  zákona č. 362/2011  Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnkov niektorých   
    zákonov 
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zhodnotí a zneškodní v zmysle zákona o odpadoch a rozhodnutia príslušného stavebného 
úradu na náklady pôvodcu odpadu9. 

5. Pôvodca drobného stavebného odpadu  môže tento odpad dočasne zhromažďovať na dobu 
nevyhnutnú na verejnom priestranstve výlučne na základe povolenia mesta vo 
veľkoobjemových kontajneroch. Pôvodca zodpovedá za spôsob zhromažďovania drobného 
stavebného odpadu, pri ktorom nesmie dochádzať k poškodzovaniu životného prostredia, 
nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí. 

 
 

Článok 10 
Nakladanie s objemným odpadom  

 
1. Objemný odpad môže pôvodca odpadu – fyzická osoba ukladať na zberné dvory.  
2. K zbernej nádobe môže fyzická osoba uložiť objemný odpad najskôr jeden deň pred dňom 

zberu. 
3. Zber objemného odpadu umiestneného bezprostredne vedľa zberných nádob alebo na 

miestach na to určených realizuje oprávnená osoba podľa vopred schváleného 
harmonogramu.  

4. Pôvodca odpadu je povinný na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu mesta doklad o 
vývoze, využití a zneškodnení objemného odpadu. 

5. Zber objemného odpadu od fyzických osôb je zabezpečený pristavením veľkoobjemových 
kontajnerov podľa harmonogramu a potrieb lokality – najmenej 2x ročne10.  

 
Článok 11 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom 
 
1. Pôvodca biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene je povinný tento odpad kompostovať 

vo vlastnom zariadení, alebo tento odpad bezodplatne odovzdať na miestach určených 
oprávnenou osobou. 

2. Zber biologicky rozložiteľného odpadu bude od občanov zabezpečený oprávnenou osobou 
prostredníctvom vriec, ktoré budú podľa časového harmonogramu odoberané vývozcom 
odpadu v rámci individuálnej bytovej výstavby. Zber biologicky rozložiteľného odpadu 
z mestskej zelene budú zabezpečovať vývozcovia odpadu, ktoré majú s mestom uzavretú 
zmluvu o tomto zbere. 

3. Zber, prepravu, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri údržbe 
verejnej zelene (vrátane parkov a cintorínov) zabezpečuje správca verejnej zelene.  

4. Biologicky rozložiteľné odpady vznikajúce u právnických a fyzických osôb oprávnených 
podnikať sú pôvodcovia povinní vyviesť na miesta určené mestom na vlastné náklady sami, 
alebo po dohode s oprávnenou osobou. Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu môžu 
zabezpečiť prostredníctvom vývozcu odpadu, ktorý má s mestom uzavretú zmluvu. Tento 
odpad môžu zhodnocovať taktiež kompostovaním na pozemkoch vo vlastníctve právnickej 
osoby. 

5. Drevný odpad zo záhrady, ktorý nemôže pôvodca skompostovať (napr. konáre), môže 
bezodplatne odovzdať na zberný dvor. 

                                                 
9  § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
10 § 39 ods. 3, písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
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6. Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi z potravín určí oprávnená osoba.  
 
 

Kapitola 3 
Práva a povinnosti 

 
Článok 12 

Práva pôvodcov odpadu 
 
1. Pôvodca odpadu má právo na pravidelný odvoz zmesových komunálnych odpadov a 

separovaného odpadu podľa podmienok zvozu jednotlivých druhov odpadov.  
2. Pôvodca odpadu – fyzická osoba má právo ukladať objemový odpad celoročne na zberný 

dvor, resp. najmenej 2x ročne do pristavených veľkoobjemových kontajnerov, v súlade so 
spracovaným harmonogramom oprávnenej osoby. 

3. Pôvodca odpadu – fyzická osoba má právo ukladať na zberný dvor nebezpečné odpady z 
domácností v množstve primeranom jeho spotrebe. 

4. Pôvodca odpadu má právo na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu odpadu, 
ostatných zložiek odpadu, o zberných miestach a termínoch odvozu odpadu, ktoré mu 
poskytne oprávnená osoba. 

 
 

Článok 13 
Povinnosti pôvodcov odpadu 

 
1. Každý pôvodca odpadu je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v 

súlade s platným zákonom o odpadoch a týmto nariadením. 
2. Pri nakladaní s odpadmi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie. 
3. Pôvodcovia odpadov sú povinní zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste 

a toto zapojenie preukázateľne deklarovať voči kontrolným orgánom a povereným osobám 
rozhodnutím mesta o vyrubení poplatku za  komunálne  odpady  a  drobné stavebné odpady, 
alebo nájomnou zmluvou, ak v nej vlastník alebo správca prenajatých priestorov deklaruje 
zabezpečenie vývozu odpadu pre daný subjekt prostredníctvom oprávnenej osoby, alebo 
dokladom o odovzdaní odpadu odberateľovi, alebo preukázaním zberných nádob pri 
fyzickej kontrole.  

4. Pôvodcovia odpadov – fyzické osoby, ktoré nie sú zapojené do systému zberu, sú povinné sa 
do neho zapojiť a prihlásiť sa na mestskom úrade najneskôr do doby 30 dní odo dňa 
prihlásenia sa k trvalému pobytu na území mesta. Pôvodcovia odpadov sú povinní používať 
zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste. 

5. Pôvodcovia odpadov sú povinní ukladať odpady alebo jednotlivé zložky odpadov a drobný 
stavebný odpad na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému 
zberu komunálnych odpadov v meste. 

6. Pôvodcovia odpadov sú povinní po vložení odpadov uzatvárať zberné nádoby, ktoré sú 
opatrené krytom. 
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Článok 14 

Povinnosti právnických osôb a  fyzických osôb oprávnených podnikať 
 

1. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikať na území mesta je povinná pred 
začatím svojej činnosti prihlásiť sa k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Rozhodnutie mesta o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady bude vydané na základe súhlasného záväzného stanoviska k začatiu 
podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území mesta. V prípade, že právnickej 
osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej podnikať bude vývoz odpadu zabezpečovať vlastník 
alebo správca prenajatých priestorov, je potrebné predložiť zmluvu (napr. nájomnú, resp. iný 
doklad), v ktorej bude vývoz komunálneho odpadu deklarovaný vlastníkom alebo správcom 
prenajatých priestorov.   

2. Právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená podnikať má zakázané ukladať odpad, 
ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo 
činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie do nádob, alebo 
k nádobám určeným na komunálny odpad v meste.  

3. Každá právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená podnikať na území mesta pri 
činnosti, z ktorej vzniká komunálny odpad, je povinná tento odpad separovať a zapojiť sa do 
separácie podľa Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov11. 

4. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou podnikať a 
produkuje ročne viac než jednu tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných 
odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. Pôvodca iných ako 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný prihliadať pri tvorbe 
svojho programu odpadového hospodárstva na Program odpadového hospodárstva mesta 
Prešov. Pred predložením programu odpadového hospodárstva na schválenie príslušnému 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva je pôvodca odpadu povinný v zmysle 
zákona o odpadoch predložiť svoj program odpadového hospodárstva na vyjadrenie mestu12. 

 
 

Článok 15 
Povinnosti vlastníkov bytových domov a rodinných domov 

 
1. Každý správca bytového domu je povinný dohodnúť  si  s oprávnenou osobou odpadov 

množstvo, druh a umiestnenie zberných nádob. Na území mesta sú pre bytové domy na zber 
komunalného odpadu určené zberné nádoby. Vývoz zberných nádob je uskutočňovaný v 
zmysle schváleného harmonogramu vývozu, ktorý určí oprávnená osoba. 

2. Každý vlastník alebo nájomca rodinného domu je povinný používať na uloženie 
komunálneho odpadu zberné nádoby a zberné vrecia. Jedna zberná nádoba je určená na 
uloženie komunálneho odpadu pre 1 - 6 osôb. Vyprázdňovanie zberných nádob je  
uskutočňované v zmysle schváleného harmonogramu vývozu v danej lokalite, ktorý určí 
oprávnená osoba. Frekvenciu vývozu podľa schváleného harmonogramu oprávnená osoba  
upraví, ak sa preukáže, že produkcia odpadu je nízka alebo vysoká a súčasne, že toto 

                                                 
11 § 39 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
12 § 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
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zníženie alebo zvýšenie je opodstatnené vzhľadom na množstvo odpadu po vyseparovaní 
jednotlivých zložiek odpadu. 

3. Množstvo a druh zberných nádob na triedený odpad určí oprávnená osoba. 
 
 
 

Článok 16 
Poplatky 

 
1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

sa platí mestu miestny poplatok v zmysle príslušnej legislatívy. 
2. Výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je stanovená platným 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 

 
 

Článok 17 
Informačný systém 

 
1. Priebežné informovanie pôvodcov komunálneho odpadu o rozsahu  triedenia  a  

harmonogramoch  vývozu  nádob  na  zmiešaný  komunálny odpad, nádob  na triedený 
odpad, veľkoobjemových kontajnerov na zber odpadu, zabezpečuje oprávnená osoba.  

2. Informácie o nakladaní s odpadmi v meste sú zverejňované v elektronickej forme na stránke 
mesta Prešov,  internetovej stránke oprávnenej osoby, prostredníctvom  miestnych  médií  
(napr. tlač, rozhlas, televízia), prípadne informačných tabuliach mesta. 

 
 

Článok 18  
Nedovolené nakladanie s odpadom 

 
1. Na území mesta sa pôvodcovi odpadu zakazuje: 

 
a) vykonávať nedovolené nakladanie s odpadmi a prepravu odpadov; 
b) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky z  nádob osobami, 

ktoré nie sú  oprávnené na nakladanie s odpadom; 
c) znečisťovať stanovištia na zberné nádoby a ich okolie; 
d) ukladať do zberných nádob zeminu, biologicky rozložiteľný odpad, stavebnú suť, 

neuhasený a nevychladený popol, tlejúci alebo žeravý odpad, škvaru a kamene, tekutý 
odpad, uhynuté  zvieratá, veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad, horľavý, 
výbušný, rádioaktívny, žieravý a infekčný odpad, lieky, druhotné suroviny, objemné 
predmety všetkého druhu, elektroodpad, priemyselné odpady, odpady z obchodnej 
činnosti, odpady z potravinových výrobní, z predajní mäsa a zo zdravotníckych 
zariadení, kyseliny, tekuté, toxické a zápalné látky, opotrebované batérie a akumulátory, 
horúci popol a iný odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov 
a zamestnancov oprávnenej osoby; 

e) zneškodňovať odpady vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného toku alebo vodnej 
nádrže; 



Vydanie:  
 
 
 

 
 Mesto Prešov 

Návrh  
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ...../2012  

o odpadoch Strana 
11/12 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 

 

f) ukladať drobný stavebný odpad a oddelene vytriedený odpad z domácností s obsahom 
škodlivín na stanovištiach vyhradených na bežný zber komunálnych odpadov; 

g) preplňovať zberné nádoby odpadmi; 
h) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd, do kanalizácie a do 

pôdy; 
i) ukladať alebo ponechať odpady na inom mieste ako na to určenom; 
j)  ukladať objemný odpad na stanovištiach k zberným nádobám s výnimkou postupu 

podľa čl. 10 ods. 2 tohto nariadenia; 
k) zneškodňovať alebo zhodnocovať odpady inde, ako na mieste, ktoré je na tieto činnosti 

určené; 
l) riediť jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, zmiešavať jednotlivé druhy 

nebezpečných odpadov  navzájom alebo zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, 
ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín; 

m) umiestňovať elekroodpad z domácností  ku zberným nádobám na komunálny odpad na 
území mesta; 

n) do zberných nádob ukladať iný ako komunálny odpad; 
o) drobný stavebný odpad vo veľkých množstvách vhadzovať  do zberných nádob na 

komunálny odpad, ukladať drobný stavebný odpad na verejne dostupné miesta 
a priestranstvá a na cudzie  pozemky, okrem miest určených oprávnenou osobou; 

p) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu 
z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb 
oprávnených podnikať a fyzických osôb a ukladať tento odpad  do zberných nádob na 
zmesový komunálny odpad alebo ho ukladať vedľa nich a spaľovať. 

 
2. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 

umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne 
obvodnému úradu životného prostredia a mestu, v ktorých územnom obvode sa 
nehnuteľnosť nachádza.13 

 
Kapitola 4 

Záverečné ustanovenia 
 
 

Článok 19 
Priestupky 

 
1. Mesto prejednáva priestupky, ktorých sa dopustí ten, kto:14 

a) zneškodní odpad, alebo znehodnotí odpad v rozpore s týmto nariadením a zákonom 
o odpadoch; 

b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom a neuloží komunálne odpady 
alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na miesta určené mestom a do 
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste; 

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. 18  ods. 2 tohto nariadenia; 

                                                 
13 § 18 ods. 6  zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
14 § 80 ods. 3 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
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d) neposkytne mestom požadované údaje podľa čl. 13 ods. 3 a čl. 14 ods. 1 tohto 
nariadenia; 

e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s čl. 9 tohto 
nariadenia. 

 
2. Ukladanie a výška pokút sa riadi osobitným predpisom.15 Príjmy z pokút uložených za tieto 

priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.  
 
 

Článok 20 
Kontrola 

 
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia môžu vykonávať: 
a) poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove; 
b) poverení zamestnanci mesta a príslušníci Mestskej polície v Prešove. 
 
 

Článok 21 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie 

dňa .......................... a zvesený dňa.................... 
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v 

Prešove dňa ........... uznesením č. ................... 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa 

....................... a zvesené dňa ......................  
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ................ 
5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Prešov č. 147/2005 o odpadoch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prešove  ...................... 
JUDr. Pavel Hagyari 

        primátor mesta 

                                                 
15 § 80 ods. 2 a 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov 
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K navrhovanému VZN mesta Prešov č..../2012 o odpadoch boli v rámci pripomienkovania v zmysle  SP -01 doručené 
tieto pripomienky: 
 
Pripomienkujúci organizačný útvar:  Oddelenie daní a poplatkov, Sekcia majetková a ekonomická 
1. K článku 13, bod 5: 

Za slová „voči kontrolným orgánom a povereným osobám“ vložiť text:  „rozhodnutím mesta o vyrubení poplatku za 
komunálne  odpady  a  drobné stavebné odpady, nájomnou zmluvou, ak v nej vlastník alebo správca prenajatých 
priestorov deklaruje zabezpečenie vývozu odpadu pre daný subjekt prostredníctvom oprávnenej osoby, dokladom 
o odovzdaní odpadu odberateľovi, resp. preukázaním nádob pri fyzickej kontrole“ 
Zdôvodnenie: Pôvodne  boli uzatvárané zmluvy medzi pôvodcom odpadu a oprávnenou osobou, ktorá 
zabezpečovala zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu. V súčasnosti ohlasovacia povinnosť je v Meste Prešov, na 
základe ktorej mesto vydá rozhodnutie. 

2. K článku 13, bod 8: 
Doporučujeme tento bod vynechať. 
Zdôvodnenie: O tomto bode pojednáva aj  článok 16, bod 2. 

3. K článku 14, bod 1: 
Navrhujeme zmenu  formulácie  tohto  bodu: 
Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikať na území mesta je povinná pred začatím svojej činnosti 
prihlásiť sa na MsÚ v Prešove, oddelenie daní a poplatkov do evidencie poplatníkov za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. V prihláške uvedie počet a druh zberných nádob, vývozný cyklus a umiestnenie zberných nádob 
tak, aby ich bolo možné bez ťažkosti a časových strát vyviezť a aby ich umiestenie nerušilo vzhľad okolia. Toto 
rozhodnutie mesta o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predloží organizačnému 
útvaru MsÚ v Prešove, ktorý povoľuje prevádzky na území mesta. V prípade, že právnickej osobe  alebo fyzickej  
osobe  bude vývoz odpadu zabezpečovať vlastník objektu, resp. správca objektu,  je potrebné predložiť zmluvu (napr. 
nájomnú, resp. iný doklad), v ktorej bude vývoz komunálneho odpadu deklarovaný vlastníkom budovy, resp. 
správcom.   
Zdôvodnenie: Prihlasovacia povinnosť k poplatku za KO a DSO je v Meste Prešov , pôvodne boli dohody 
s vývozcom. Týmto krokom  bude zabezpečené, že povolenie na prevádzku bude vydané až po zdokumentovaní, že 
prevádzka má zabezpečený vývoz odpadu v rámci podmienok určených mestom a že za KO  platí poplatok. 

4. K článku 15, bod 1: 
Navrhujeme vypustiť „ a zberné vrecia“ 
Zdôvodnenie: Zberné vrecia sú v rodinných domoch, nie v bytových domoch. 

5. K článku 16, bod 2: 
Navrhujeme opraviť text  takto: 
Výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je stanovená platným všeobecne záväzným 
nariadením mesta Prešov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Zdôvodnenie: V navrhovanom VZN bol  prevzatý starý názov VZN o miestnych poplatkoch  a stará  textáciu - zber, 
preprava, zneškodňovanie. 

6. K článku 19,  bod 2: 
Navrhujeme upraviť poslednú vetu:   „ Príjmy z pokút uložených za tieto priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.“ 
Zdôvodnenie: Rozpočet  pojednáva o príjmoch a výdavkoch. Príjmy z pokút sú príjmom rozpočtu mesta. Nie sú 
účelovo učené, môžu a nemusia sa použiť na nakladanie s odpadmi. Použitie je  vecou schváleného rozpočtu, preto 
posledná časť vety o ich naložení  je nepotrebná. 

7. Na záver ešte podotýkame k článku 5, bodu 3 c/ 
V súčasnosti je u právnických a fyzických osôb podnikateľov vývoz nádob s frekvenciou 2x  aj 3x týždenne. 
V prípade zavedenia zníženého počtu frekvencie bude potrebné  väčší počet nádob, čo môže spôsobiť problém 
s umiestnením. 
Pripomienky č. 1 – 7 boli akceptované a zapracované do návrhu. 
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Pripomienkujúci poslanec MsZ v Prešove Ing. R. Drutarovský 
8. Čl. l. 3 ods. 1 písm. c) - veta nedáva logicky zmysel, akoby v nej niečo chýbalo. 

Pripomienka neakceptovaná, ide o citáciu viď. Zákon č.223/2001- §3 ods.1, písm. a) 
 
9. Čl. 4 ods. 1 - veta za čiarkou nemá čo robiť v právnom predpise, prejudikuje rozhodnutie organu, čo nie je prípustné. 

Vôbec navrhujem celý tento odsek radšej vypustiť. 
Pripomienka akceptovaná. 

 
10. Čo sa týka "oprávnenej osoby", navrhujem text nariadenia formulovať tak, aby pripúšťal, že takých osôb môže byť v 

meste súčasne viac. 
Pripomienka akceptovaná. 

 
11. Čl. 4. ods. 5 - nie "podá", ale "podáva". Navrhujem tiež, aby boli uvedené náležitosti, ktoré má tá správa povinne 

obsahovať. 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 

 
12. Čl. 5 ods. 3, písm. a) - ten "súhlas mesta" motivuje ku arbitrárnemu rozhodovaniu, vytvoriť na to buď pravidlo, kedy 

sa požiadavke musí vyhovieť, ale stanoviť rámce pre prípadnú vlnu uvahu organu, ktorý o tom bude rozhodovať. 
Tak, ako to je, s tým nemôžem súhlasiť. 
Pripomienka akceptovaná. 

 
13. Čl. 5 ods. 4 - definovať do pojmov pojem "vývozca odpadu" alebo radšej vôbec tento pojem nepoužívať a nahradiť 

to iným pojmom. Odsek je mimochodom dosť nezrozumiteľný, tá "nedostupnosť zberného vozidla". 
Pripomienka akceptovaná. 

 
14. Čl. 6 ods. 1 - taký odsek nemá čo robiť v texte nariadenia. 

Pripomienka akceptovaná. 
 
15. Clo. 6 ods. 2 - veta je gramaticky chybná a nezrozumiteľná. 

Pripomienka akceptovaná. 
 
16. odporúčam všeobecný pojem "oprávnená osoba" nahradiť špecifickejším pojmom, ktorý vyjadruje a charakterizuje 

úlohu resp., činnosť tej "oprávnenej osoby". 
Pripomienka neakceptovaná, pojem vysvetlený v čl. 2 ods. 6. 

 
17. Čl. 7 - keď už, tak rozdeliť do dvoch odsekov. Texty za odrazkami označiť písmenami a), b) atd., nie odrazkami. 

Pripomienka akceptovaná. 
 
18. Čl. 8 ods. 4 - umiestniť pod čiaru poznámku s odkazom na predpis, ktorý lekárne definuje a definuje im povinnosť 

mat takéto zberne nádoby. 
Pripomienka akceptovaná. 

 
19. Ta istá požiadavka platí aj pre ods. 5. Navrhujem tiež pojem "galvanické články" nahradiť zrozumiteľnejším 

pojmom, napr. elektrické články a batérie. 
Pripomienka akceptovaná. 

 
20. Čl. 9 ods. 1 - nie je definovaná skratka FO. 

Pripomienka akceptovaná. 
 
21. Čl. 9 ods. 2 - pravdepodobne v rozpore s protimonopolnou legislatívou. Ak platí, že "oprávnená osoba" je ten 

subjekt, ktorý ma s mestom podpísanú zmluvu, tak nútime pôvodcov odpadov, aby si objednávali tento subjekt. 
Pripomienka neakceptovaná, viď. Zákon č.223/2001- §39 ods.7 
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22. Taká istá pripomienka aj k ods. 3. 
Pripomienka neakceptovaná, viď. Zákon č.223/2001- §39 ods.7 

 
23. Čl. 9 ods. 4 - keď už, tak použiť pojem "stavebný zákon" a číslo zákona dať do poznámky pod čiarou. 

Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 
24. Čl. 9 ods. 5 - v prípade, že verejne priestranstvo nie je vo vlastníctve mesta Prešov, čo sa môže stať, prekračujeme 

ústavné právomoci týmto ustanovením. Spresniť 
Pripomienka akceptovaná. 
 

25. Čl. 10 ods. 3 - spresniť, lebo tu je veľa pripomienok. Špecifikovať podrobnosti o "pláne mesta", kde vzniká, kto ho 
schvaľuje, ako sa dá pripomienkovať a kde je zverejnený. Je dúfam logické, že tieto atribúty by mali byt 
špecifikované v nariadení, keď občanov nútime odpad ukladať "niekde" a v nejakých "lehotách". 
Pripomienka čiastočne akceptovaná, čl. je prepracovaný 
 
 

26. Čl. 11 ods. 2 - neúplná veta v časti "na svojom". 
Pripomienka akceptovaná. 
 

27. Čl. 11 ods. 1 a ods. 4 - javí sa to ako duplicita. 
Pripomienka akceptovaná. 
 

28. Čl. 11 ods. 5 - rozpísať skratky, v tomto prípade IBV. 
Pripomienka akceptovaná. 
 

29. Čl. 11 ods. 6, prostredná veta - vypustiť, nemá čo hľadať v texte nariadenia, je nadbytočná. 
Pripomienka akceptovaná. 
 

30. Čl. 11 ods. 7 - v texte nariadenia nemá čo hľadať takáto veta. Buď stratégia existuje a je potrebne sa na ňu odvolať, 
alebo neexistuje a potom to nemožno tak napísať. V texte právneho predpisu nemajú čo hľadať spojenia "sa bude 
riadiť". 
Pripomienka akceptovaná. 
 

31. Čl. 12 ods. 4 - doplniť niekde do vhodnej časti nariadenia informačné povinnosti mesta a "oprávnenej osoby", aby 
bolo jasne, kto to pravo pôvodcu odpadu na informácie ma naplniť a ako. 
Pripomienka akceptovaná, doplnené v čl. 17. 
 

32. Čl. 13 ods. 4 - duplicita s ustanovením niekde inde. 
Pripomienka akceptovaná. 
 

33. Čl. 14 ods. 1 - vyhodiť akékoľvek zmienky o vnútornej štruktúre úradu. 
Pripomienka akceptovaná. 
 

34. Čl. 14 ods. 2 - nahradiť slovo "vhadzovať" vhodnejším všeobecnejším slovom. 
Pripomienka akceptovaná. 
 

35. Čl. 14 ods. 3 - odvolať sa na to, o aké podmienky ide, resp. ktorý organ ich ako schvaľuje, alebo to radšej úplne 
vypustiť. 
Pripomienka akceptovaná. 
 

36. Čl. 14 ods. 4 - uviesť napr. formou odkazu pod čiaru, z čoho vyplýva taká povinnosť vypracovávať program 
odpadového hospodárstva. 
Pripomienka akceptovaná. 
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37. Čl. 15 ods. 1 - nezrozumiteľný pojem "oprávnená osoba odpadov". Doplniť, ako sa uskutočňuje vyvoz zberných 
vriec, lebo to tam chyba. Doplniť, kto schvaľuje "harmonogram" 
Pripomienka akceptovaná. 
 

38. Čl. 15 ods. 2 - nádoba je určená pre odpad, nie pre osoby!!! Taktiež dodefinovať ten proces, kto a ako "upravuje" 
frekvenciu, pretože takých požiadaviek príde dosť a musí to byt jasne v nariadení. 
Pripomienka akceptovaná. 
 

39. ods. 3 - rovnaká pripomienka - kto je ten subjekt, ktorý môže "upraviť podľa potreby". 
Pripomienka akceptovaná. 
 

40. Čl. 17 ods. 2 - to nie je informačný systém, to sú spôsoby poskytovania informácií. Nepoužívať v tomto kontexte 
pojem "informačný systém". 
Pripomienka akceptovaná. 
 

41. Čl. 18 ods. 1, písm. f) gramaticky nesprávna veta, niečo v nej chyba. 
Pripomienka akceptovaná. 
 

42. písm. d) a g) obsahujú duplicitne časti. 
Pripomienka akceptovaná. 
 

43. Čl.. 18 ods. 5 - je myslím v rozpore s iným ustanovením, ktoré predpokladá umiestňovanie odpadu k nádobám. 
Pripomienka akceptovaná. 
 

44. Čl. 20 - vypustiť všetky zmienky o vnútornej štruktúre mestského úradu. 
Pripomienka akceptovaná. 

 
 
 
 
 
Pripomienkujúci: Obvodný úrad Životného prostredia v Prešove. 
45. čl. 5 ods. 2 písm. c/ - chýba určenie množstva : ......“ 1 kontajner na koľko ? bytov ? (v bode b/ sa uvádza 1 kontajner 

/ 2 byty pri bytovej jednotke menej ako 20 bytov pri viac ako 20 bytových jednotkách koľko kontajnerov na 1 byt ?) 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 

 
46. čl. 5 ods. 2 písm. d,e,f – zvážiť uvádzanie ako : .... V prípade ostatných subjektov počet kontajnerov bude odvodený 

od počtu zamestnancov subjektu a obslužnosti subjektu (napr. rekreačné zariadenie – počet zamestnancov x počet 
lôžok; fitnes – počet zamestnancov x kapacita zariadenia atď.; nemocnica nemôže mať 1 kontajner vyvážaný najviac 
1 x týždenne – v zmysle terajšieho návrhu VZN) 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 

 
47. čl. 5 písm. e/ - zmeniť znenie (ak sa zohľadní predchádzajúci návrh čl. 5 ods. 2 písm. d,ef, ) : ...Podnikateľský 

subjekt je povinný uviesť pravdivo počet zamestnancov a iné údaje potrebné pre stanovenie počtu nádob, frekvenciu 
vývozu odpadu a vyrubenie poplatku za komunálny odpad.  
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 

48. čl. 5 písm. h/ - vypustiť (ak sa zohľadní predchádzajúci návrh čl. 5 ods. 2 písm. d,e,f, ) (nemôže byť stanovenie počtu 
nádob a frekvencie vývozu na pôvodcovi v- v súvislosti s tým sa množia prípady spaľovania odpadov podnikateľmi 
v zberných  nádobách .....) 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 

49. čl. 5 ods. 3 písm. c/ - zmeniť na minimálne 1x týždenne 
Pripomienka akceptovaná. 
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50. čl. 5 ods. 5                - dtto 

Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 

51. čl. 5 ods. 6 – spresniť: ...fyzická osoba oprávnená na podnikanie je povinná vytriediť nevhodný odpad a takto 
vytriedený odpad odovzdať na zhodnotenie/zneškodnenie obci alebo oprávnenej organizácii. Doklad o odovzdaní 
oprávnenej organizácii (v prípade inej organizácie ako poverenej obcou alebo obce) je povinná doložiť doklad 
k nahliadnutiu povereným zástupcom mesta. 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 

 
52. čl. 9 – zvážiť znenie : ..... Ak je celkové množstvo DSO viac ako 1m3/osoba/rok , pôvodca uhradí alikvotnú časť 

sumy za zhodnotenie/zneškodnenie odpadu, zodpovedajúcu rozdielu súm celkových nákladov a sumy za povolené 
bezplatné množstvo v zmysle zákona 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 

53. čl. 11 ods. 1 vypustiť  (totožný s ods. 4, zaviesť systém zberu/zhodnocovania  Bioodpadu je na pleciach obce ) 
Pripomienka akceptovaná. 
 

54. čl. 12 – doplniť slovo minimálne : ......... resp. minimálne 2x ročne ......   (§39 ods. 3 písm. b/ zákona o odpadoch) 
Pripomienka akceptovaná. 
 
 
 
 

Pripomienkujúci: Komisia MsZ v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostrede. 
55. čl. 2. ods. 13 zmeniť slovo Stanovište. 

Pripomienka neakceptovaná. Podľa slovníka je stanovište vyhradené miesto, na ktorom niekto, niečo stojí al. 
vykonáva nejakú činnosť. 

56. čl. 2. ods. 20 definovať nebezpečné odpady. 
Pripomienka akceptovaná. 

57. čl. 4. ods. 4 doplniť „na území mesta“. 
Pripomienka akceptovaná. 

 
58. čl. 5. ods. 4, 5 bol preformulovaný. 

Pripomienka akceptovaná. 
 
59. čl. 5. ods. 6 bol vložený text „a informuje“. 

Pripomienka akceptovaná. 
 
60. čl. 6. ods. 1. bol vložený text „zhodnocujú“. 

Pripomienka akceptovaná. 
 
61. čl. 7. ods. 1 bol text „ak sú tieto pristavené oprávnenou osobou v danej lokalite“ odstránený. 

Pripomienka akceptovaná. 
 
62. čl. 9. ods. 2. bol nahradený text „zber a prepravu“ textom „uloženie“. 

Pripomienka akceptovaná. 
 
63. čl. 10. ods. 2 bola číslovka nahradená slovom „jeden“. 

Pripomienka akceptovaná. 
 
64. čl. 10. ods. 5 bol nahradený text „minimálne“ textom „najmenej“. 

Pripomienka akceptovaná. 
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65. čl. 13. ods. 4 bol nahradený text  „do doby 1 mesiac od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny 
odpad“  nahradený textom „ odo dňa prihlásenia sa k trvalému pobytu na území mesta“. 
Pripomienka akceptovaná. 

 
 
66. čl. 14. ods. 1 bol ponechaný s tým, že sa upraví text vo VZN o miestnych daniach, ktorý sa bude novelizovať. 

Pripomienka akceptovaná. 
 
67. čl. 18. ods. 1 bol doplnený text „pôvodcovi odpadu“. 

Pripomienka akceptovaná. 
 
68. čl. 18. ods. 1. písm. e)   bol   text   „recipient“ nahradený    textom „do vodného toku alebo vodnej nádrže“; 

Pripomienka akceptovaná. 
 
69. čl. 18. ods. 1 písm. h) bol text preložený do čl.13 ods.6 

Pripomienka akceptovaná. 
 
70. čl. 18. ods. 1 písm. p) bol vypustený text „ na verejných priestranstvách.“ 

Pripomienka akceptovaná. 
 
71. čl. 20. bol vložený text „môžu“. 

Pripomienka akceptovaná. 
 
 
 
Spracoval. MVDr. Tibor Bindas, odborný referent 
 
 
 

Dátum: 
12.9.2012 

Meno a priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie vedúceho zamestnanca 
odosielajúceho organizačného útvaru: Ing. Adriana Compeľová 

 


	Viazač1.pdf
	MsR Návrh VZN o odpadoch_ 21.10. 2012.pdf
	Kontrola

	Vyhodnotenie pripomienkového konania odpady do MsR

	BezNazvu

