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      Všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva 

       podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

      Všeobecne záväzné nariadenie je platné pre všetky fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby 

oprávnené na podnikanie, pri činnosti ktorých dochádza k vzniku komunálnych odpadov  

a drobných stavebných odpadov na území mesta Senec 

       Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec  

č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Senec 



Mesto Senec na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, 

podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č.7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec (ďalej len „nariadenie“) 

 

Prvá časť 

Úvodné ustanovenia 

 

Článok 1 

Predmet a pôsobnosť nariadenia 
 

(1) Toto nariadenie upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) spôsobe zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov, 

c) spôsobe nakladania a zberu drobných stavebných odpadov, 

d) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 

e) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

f) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom  

od prevádzkovateľa kuchyne, 

g) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu 

  ga) elektroodpadov z domácností, 

  gb) odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

  gc) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 

  gd) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 

a zdravotníckych pomôcok, 

  ge) jedlých olejov a tukov, 

h) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, 

i) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 

j) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 

k) prevádzkovaní zberného dvora, 

l) nakladaní s textilom a šatstvom. 

(2) Toto nariadenie upravuje systém nakladania a spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikajú na území mesta Senec 

a) pri činnosti fyzických osôb, 

b) pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie, 

c) pri činností pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, vrátane verejnej zelene, parkov 

a cintorínov. 

 

Článok 2 

Vymedzenie pojmov 

 

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie 



a) stojiskom zberných nádob miesto, spravidla spevnená plocha, vyhradené na umiestnenie 

zberných nádob na vlastnom pozemku (oddelený od verejného priestranstva, ak to dispozičné 

vlastnosti dovoľujú) tak, aby boli zberné nádoby prístupné osobám užívajúcim nehnuteľnosť, 

pre ktoré sú zberné nádoby určené, t. j. prístupné vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi 

nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálneho odpadu. Stojisko 

zberných nádob by malo obsahovať čiernu zbernú nádobu na komunálny odpad, modrú zbernú 

nádobu na papier, žltú zbernú nádobu na plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály 

– VKM (ďalej len „tetrapaky“), 

b) dočasným stojiskom zberných nádob upravená plocha na dočasné umiestnenie zberných 

nádob, prístupná užívateľom nádob a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych 

odpadov a triedených zložiek. Zriaďuje sa na nevyhnutnú dobu trvania okolností, ktoré 

znemožňujú alebo sťažujú prístup k stálemu stojisku zberných nádob 

c) okolím stojiska zberných nádob plocha vymedzená vzdialenosťou 2 m všetkými smermi od 

stáleho stanovišťa 

 

Druhá časť 

Spoločné ustanovenia 

 

Článok 3 

Všeobecné pravidlá 

 

(1) Systém zberu komunálnych odpadov v rozsahu ustanovenom v tomto nariadení sa vyhlasuje za 

záväzný systém na území mesta, preto je každý povinný nakladať s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom v súlade s ním. 

 

Článok 4 

Povinnosti pôvodcov odpadu 

(fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) 

 

(1) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný: 

a) nakladať s nimi v súlade s týmto nariadením, 

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, užívať zberné nádoby 

zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste, 

c) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné 

stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené Mestom a do zberných nádob 

zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste: 

ca) v lokalitách, kde je zavedený triedený zber odpadu priamo v domácnostiach, 

vytriedený odpad na jednotlivé zložky ukladať do pridelených zberných nádob, prípadne vriec, 

cb) v lokalitách, kde je zavedený triedený zber odpadu prostredníctvom 

rozmiestnených zberných nádob na uliciach, ukladať vytriedený komunálny odpad na 

jednotlivé zložky do označených zberných nádob donáškovým spôsobom, 



d) v prípade, že pôvodcovi odpadu vznikne príležitostne väčšie množstvo zmesového 

komunálneho odpadu a pridelená zberná nádoba mu nepostačuje, je povinný si zakúpiť na 

Mestskom úrade 120 l čierne vrecia označené logom zvozovej spoločnosti (ďalej len “čierne 

vrece”) a zmesový komunálny odpad navyše do nich uložiť. Tieto môžu byť vyložené k zbernej 

nádobe pri najbližšom vývoze zbernej nádoby a budú odvezené. Cena za vrece zahŕňa náklady 

na jeho odvoz a uloženie odpadu na skládku. 

e) používať na ukladanie zmesového komunálneho odpadu po vytriedení len zbernú nádobu 

patriacu k jeho nehnuteľnosti – tzn. zakazuje sa ukladať zmesový komunálny odpad do 

zberných nádob iným účastníkom systému zberu 

f) zberné nádoby zabezpečiť proti odcudzeniu, starať sa o ne a udržiavať ich v dobrom stave, 

g) dbať na to, aby bol komunálny odpad v zberných nádobách, prípadne vreciach na to určených, 

riadne pripravený na odvoz v deň vývozu najneskôr do 6,00 hod. a aby bol k zberným nádobám 

zabezpečený dostatočne široký prístup, a to najmenej 3 m od krajnice vozovky, 

h) dodržiavať stanovené harmonogramy vývozov, 

i) zberné nádoby uložiť na spevnenom podklade, 

j) zabezpečiť, aby zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na chodníku, komunikácii alebo 

parkovisku. Na chodníku, komunikácii alebo parkovisku je možné zberné nádoby ponechať na 

dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie v deň odvozu. Po ich vyprázdnení je pôvodca odpadu 

povinný ich bezodkladne umiestniť na vyhradené miesto. V prípade, že nastanú skutočnosti, 

ktoré bránia výsypu zbernej nádoby, je pôvodca odpadu povinný zabezpečiť ich premiestnenie 

na miesto, kde môžu byť zberovou spoločnosťou vyprázdnené a následne je povinný ich 

bezodkladne umiestniť na vyhradené miesto. 

k) neoznačené vrecia s odpadom od zberných nádob nebudú odvážané. Ukladať zmesový 

komunálny odpad vedľa zberných nádob, alebo do zberných nádob iných pôvodcov je 

zakázané 

l) oznámiť priebežne zodpovednému zamestnancovi Mesta preplňovanie zberných nádob a 

navrhnúť zmenu počtu zberných nádob alebo zmenu objemu zbernej nádoby. Zmenu intervalu 

vývozu u poplatníkov už nahlásených v systéme zberu je možné meniť len raz ročne v období 

od 1.1. do 31.1. príslušného kalendárneho roka.  

 

(2) Pôvodca komunálnych odpadov ako organizátor kultúrnych, športových a iných podujatí pre      

verejnosť je povinný:  

a) zabezpečiť dostatok zberných nádob, resp.  čiernych vriec na zmesový komunálny odpad, ktoré 

si zabezpečí vopred pred akciou pri jej nahlásení na MsÚ pre jednotlivých predajcov, 

b) zabezpečiť triedený zber zložiek komunálneho odpadu do zberných nádob, resp. priesvitných 

vriec, ktoré si zabezpečí vopred pred akciou pri jej nahlásení na MsÚ pre jednotlivých 

predajcov, 

c) robiť opatrenia pre zníženie tvorby odpadov v rámci poskytovanej činnosti, 

d) v stravovacích prevádzkach trvalých i jednorazových (napr. stánkoch, kioskoch, bufetoch, 

záhradnom posedení, pojazdných predajniach a podobných zariadeniach) zabezpečiť čistotu a 

poriadok, a to najmä umiestnením dostatočného počtu zberných nádob, resp. vriec. 

 

 

 



Článok 5 

Povinnosti zvozovej spoločnosti 

 

(1) Zvozová spoločnosť, ktorá na území mesta vykonáva zber a prepravu komunálnych odpadov a 

triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľných kuchynských a 

reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná: 

a) vysýpať nádoby tak, aby nedošlo ku škodám na majetku, 

b) po výsype zberné nádoby umiestniť späť na miesto odberu, 

c) v prípade výsypu odpadu pri obsluhe zbernej nádoby mimo zvozové vozidlo, tieto odpady 

bezodkladne odstrániť, 

d) v prípade poškodenia zbernej nádoby, túto skutočnosť bezodkladne mailom nahlásiť 

zodpovednému pracovníkovi Mesta v znení: adresa a typ zbernej nádoby, spolu s termínom 

výmeny zbernej nádoby, najneskôr však do 3 pracovných dní od vzniku udalosti, 

e) mesačne zaslať Mestu výkaz o množstve, druhu a spôsobe nakladania s odpadmi s uvedením 

koncových zariadení, 

f) uskutočňovať vývoz odpadu v zmysle harmonogramu vývozu zverejneného na webovej stránke 

Mesta, 

g) zasielať raz ročne v termíne do 10.12. príslušného roka návrh termínov vývozu vo forme 

kalendára na nasledujúci rok, 

h) v prípade akýchkoľvek zmien ich bezodkladne nahlásiť zodpovednému pracovníkovi Mesta 

spolu s postupom ich riešenia. 

i) bezodkladne oznámiť nesúlad údajov na elektronickom čipe so zbernou nádobou, ku ktorej bol 

tento čip pridelený, zodpovednému zamestnancovi mesta 

j) neobslúžiť zbernú nádobu, ktorá nie je označená elektronickým čipom, alebo ktorej obsluhu 

zodpovedný zamestnanec Mesta túto zbernú nádobu zakázal z iného dôvodu. 

 

Článok 6 

Umiestňovanie zberných nádob 

 

(1) Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad musia byť prednostne umiestnené na vlastnom 

pozemku. V prípade, že to nie je možné, je poplatník povinný navrhnúť si iné stojisko zberných 

nádob. Ak stojisko zberných nádob nie je možné umiestniť na pozemku poplatníka, je povinný  

preukázať právny vzťah k pozemku, na ktorom sa zberné nádoby budú nachádzať. A súčasne 

navrhované stojisko musí byť odsúhlasené Mestom. Súhlasu Mesta v súlade s týmto ustanovením 

podlieha aj zmena zoskupenia zberných nádob alebo zmena ich stojiska.  

 

(2) Za umiestnenie zberných nádob na pozemkoch v súkromnom vlastníctve zodpovedajú poplatníci, 

ktorí zberné nádoby užívajú.  

 

(3) Stojiská zberných nádob musia zohľadňovať vhodné donáškové vzdialenosti do max. 80 m,  

odstupové vzdialenosti, technické podmienky pre ich vyprázdňovanie a zároveň musia vyhovovať 

hygienickým, estetickým, bezpečnostným, požiarnym a iným požiadavkám stanoveným v právnych 

predpisoch. 

 



(4) V prípade bytových domov, ktoré nemali určené stále stojisko pre zberné nádoby a žiadajú o 

vybudovanie nového stojiska, alebo presun zberných nádob na iné stojisko, je nutné aby zástupca 

vlastníkov bytov, resp. správca bytového domu podal na mesto písomnú žiadosť. K žiadosti treba 

priložiť návrh miesta na nové stojiska zberných nádob, jednoduchý nákres alebo 

fotodokumentáciu z miesta, na ktoré požadujú presun zberných nádob a zápis z domovej schôdze, 

v ktorej bude väčšinou vlastníkov bytov odsúhlasené navrhované miesto, resp. presun zberných 

nádob na iné stojisko.  

 

(5) V prípadoch, keď nedôjde k dohode podľa predchádzajúceho odseku, určí stojisko zberných nádob 

zodpovedný zamestnanec Mesta. 

 

(6) Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernej nádobe, je užívateľ nádob 

(poplatník, resp. vlastník, nájomca, správca nehnuteľnosti) povinný zabezpečiť sa o dočasné 

stojisko zberných nádob. 

 

Článok 7 

Označovanie zberných nádob elektronickým čipom 

 

(1) Mesto zavádza na svojom území označovanie zberných nádob elektronickým čipom umiestneným: 

a) na všetkých zberných nádobách na zmesový komunálny odpad, 

b) na všetkých zberných nádobách na biologicky rozložiteľný odpad,  

prihlásených do systému zberu komunálnych odpadov. 

 

(2) Zberná nádoba neoznačená elektronickým čipom nebude obslúžená zvozovou spoločnosťou do 

času jej označenia. Označenie zbernej nádoby je podmienené prihlásením pôvodcu do systému 

zberu komunálnych odpadov na Mestskom úrade. 

 

(3) Každý pôvodca je povinný pri prihlásení uviesť objem zbernej nádoby. 

 

(4) Elektronický čip je zakázané úmyselne poškodzovať, odstraňovať, prípadne inak s ním 

manipulovať. 

 

(5) Elektronický čip vždy inštaluje zodpovedný zamestnanec Mesta za účelom overenia objemu 

zbernej nádoby, jej stojiska a prebratím elektronického čipu poplatníkom, čo potvrdí svojím 

podpisom na odovzdávajúcom a preberacom protokole. 

 

(6) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie poplatku (napr. zmenu počtu poplatníkov, zmenu 

identifikačných údajov) a zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť Mestu do 30 

dní odo dňa keď tieto zmeny nastali. 

 

Článok 8 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

(1) Nezákonné umiestnený odpad je možné nahlasovať Mestu 



a) písomným podaním, 

b) elektronicky na e–mailovú adresu: odpady@senec.sk, 

c) osobne, 

d) telefonicky na číslach +421 2 2020 5149, +421 2 4592 2757. 

 

(2) Oznámenie by malo obsahovať najmä 

a) popis miesta, kde sa nezákonne uložený odpad nachádza, 

b) popis kat. územia, list vlastníctva, parcelné číslo nehnuteľnosti – ak sú známe, 

c) druh odpadu (zmesový komunálny odpad, stavebný odpad, odpad s obsahom škodlivín a pod.), 

d) množstvo odpadu (odhadom),  

e) fotodokumentáciu. 

 

 

Tretia časť 

Systémy nakladania, spôsoby zberu a prepravy komunálnych odpadov 

 

Článok 9 

Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy 

so zmesovým komunálnym odpadom 

 

(1) Zmesový komunálny odpad sa zaraďuje pod číslo 20 03 01 v zmysle Katalógu odpadov.1 

 

(2) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá Mesto.2 

 

(3) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.3 

 

(4) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú zahrnuté v miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a preto Mesto stanovuje pre zberné nádoby na 

zmesový komunálny odpad iný spôsob úhrady 

a) poplatník uhradí obstarávaciu cenu zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad 

jednorazovo priamo do pokladne na Mestskom úrade, 

b) poplatník uhradí poplatok za ročný prenájom zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad 

priamo do pokladne na Mestskom úrade. Ročný prenájom zbernej nádoby na zmesový 

komunálny odpad bude účtovaný v zmysle platného cenníka po dobu 5 rokov na základe 

preberacieho protokolu potvrdeného poplatníkom alebo 

c) poplatník si zakúpi zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad priamo od spoločnosti, s 

ktorou má Mesto uzatvorenú zmluvu. 

 

                                                           
1 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov 
2 § 81 ods. 1 zákona o odpadoch 
3 § 81 ods. 3 zákona o odpadoch 

mailto:odpady@senec.sk


(5) Cenník predaja a prenájmu zberných nádob je zverejnený na webovej stránke Mesta (cenník) a 

zároveň v pokladni Mestského úradu. 

 

(6) Zberná nádoba bude poplatníkovi dodaná na miesto ním určené, v rámci územia mesta, do piatich 

pracovných dní po uhradení poplatku , prípadne si ju poplatník môže vyzdvihnúť osobne na útvare 

verejnej zelene, údržby a čistenia mesta. 

 

(7) Informácie o príslušných rozmeroch zbernej nádoby sú uvedené na webovej stránke mesta  

(Rozmery nádob). 

 

(8) Zmesový komunálny odpad sa zneškodňuje skládkovaním na skládke odpadov. 

 

(9) Na území mesta sa do systému zberu sú povinní zapojiť všetci pôvodcovia: 

a) fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktoré sú na území 

mesta oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, 

b) fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta, 

c) právnické osoby, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta. 

 

(10)Z hľadiska dodržania hygienických zásad sa na území mesta stanovuje minimálny interval odvozu 

zmesového komunálneho odpadu s frekvenciou 1 x 14 dní. Vývozy zberných nádob s intervalom 1 

x za 14 dní ( 26 x ročne) sa realizujú vždy v párny týždeň. 

 

(11) Na území mesta sa zavádza pre kategórie pôvodcov odpadu všetky fyzické osoby bývajúce v 

individuálnej bytovej výstavbe, fyzické osoby v mestskej časti Senec Juh, právnické osoby a fyzické 

osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku na území 

mesta množstvový systém zberu zmesových komunálnych odpadov. 

 

(12) Pri množstvovom systéme zberu si musí poplatník zvoliť počet zberných nádob, interval vývozu a 

ich objem primerane vyprodukovanému množstvu odpadu. Objem a interval vývozu zberných 

nádob odsúhlasuje zodpovedný zamestnanec Mesta pri inštalácii elektronického čipu na zbernú 

nádobu. 

 

(13) Zber komunálnych odpadov sa na území zabezpečuje zbernými nádobami o objeme 110 l, 120 l, 

140 l, 240 l, 1 100 l, polopodzemnými kontajnermi (PPK) o objeme 5 m3, 120 l čiernymi vrecami.4 

 

(14) Polopodzemné kontajnery sú výhradne určené pre fyzické osoby poplatníkov bývajúce v 

komplexnej bytovej výstavbe prihliadajúc na vhodnú donáškovú vzdialenosť a naplnenosť. Prehľad 

jednotlivých stojísk polopodzemných kontajnerov s prislúchajúcou donáškovou vzdialenosťou je 

uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

 

(15) Mesto stanovuje minimálny počet zberných nádob a interval ich vývozu pre fyzické osoby žijúce v 

komplexnej bytovej výstavbe, záhradkársku oblasť a rekreačnú oblasť Slnečné jazerá: 
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https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/cennik-predaja-a-prenajmu-zbernych-nadob-a-vriec
https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/rozmery-a-typy-zbernych-nadob


objem 
nádoby 

interval 
vývozu 

počet osôb  

120 
1 x za dva 

týždne 
1  

120 1 x týždenne 2 – 4 

240 1 x týždenne 5 – 6 

240 2x týždenne 7 – 12 

1100 1 x týždenne 13 – 16 

1100 2 x týždenne 17 – 32 

1100 3 x týždenne 33 – 49 

 

 

(16) Mesto stanovuje minimálny počet zberných nádob a interval ich vývozu pre fyzické osoby žijúce v 

individuálnej bytovej výstavbe a v mestskej časti Senec Juh, v ktorých je zavedený zber biologicky 

rozložiteľných odpadov 

 

objem 
nádoby* 

interval vývozu* počet osôb 

110 – 140 1 x za dva týždne 1 – 2 

110 – 140 1 x týždenne 3 – 5 

240 1 x za dva týždne 3 – 5 

240 1 x týždenne 6 – 10 

1100 1 x za dva týždne 9 – 14 

1100 1 x týždenne 15 – 24 

1100 2 x týždenne 25 – 43 

 

*Mesto umožňuje rôznu kombináciu veľkosti zberných nádob a intervalu vývozu pri 

dodržaní počtu osôb na min. stanovený objem (napr. 6 osôb v domácností môže mať jednu 

240 l zbernú nádobu s intervalom vývozu 1 x týždenne alebo jednu 120 l zbernú nádobu s 

intervalom vývozu 1 x za dva týždne a zároveň jednu 120 l zbernú nádobu s intervalom vývozu 

1 x týždenne, príp. jednu 240 l zbernú nádobu s intervalom vývozu 1 x za dva týždne). 

 

(17) Mesto stanovuje minimálny počet vriec 

 

objem 

čierneho 

vreca 

počet 

osôb 

počet vriec do 

roka 

120 do 2 26 

120 do 5 52 

120 do 10 104 

 

(18)V prípade ak pôvodcov nebude postačovať počet vyššie stanovených čiernych vriec v zmysle ním 

uhradeného poplatku má možnosť zakúpenia vriec na Mestskom úrade alebo požiadať o zmenu 

navýšenia v prihlásení k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 



(19)Mesto umožňuje právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, aby si pri 

množstevnom zbere5 zmesového komunálneho odpadu určili 

a) veľkosť zbernej nádoby –120 l zberná nádoba / 240 l zberná nádoba / 1100 l zberná nádoba 

alebo čierne vrece, 

b) interval vývozu – 1x za 14 dní (26x ročne) / 1x za 7 dní (52x ročne) / 2x za 7 dní (104x ročne) / 

nepravidelný vývoz na základe individuálneho určenia. 

 

(20) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné zneškodňovať odpad z 

predmetu svojej podnikateľskej činnosti mimo komunálnych odpadov. 

 

(21) Počet zberných nádob alebo čiernych vriec a frekvencia vývozu závisí od počtu poplatníkov 

prihlásených k danému objektu, resp. od zvolenej zbernej nádoby systémom množstvového 

zberu. Ak ide o viacerých pôvodcov odpadu, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, výber 

veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov odpadu. Ak sa títo 

nedohodnú, rozhodne o veľkosti nádoby a frekvencii vývozu zodpovedný zamestnanec Mesta, 

pričom bude vychádzať z ods. 13 tohto článku. 

 

(22) V prípade množstvového zberu má poplatník možnosť požiadať aj o väčšiu zbernú nádobu, resp. 

zberné nádoby na viaceré nehnuteľnosti ako je určené týmto nariadením v ods. 13. 

 

(23) Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní vzniknutý odpad ukladať len do pre 

nich mestom určených zberných nádob.  

 

(24) V určených mestských častiach, resp. na miestach, kde nie je možné obslúžiť zbernú nádobu 

zvozovým vozidlom, prípadne z titulu nemožnosti vytvorenia ani dočasného stojiska zbernej 

nádoby sa zber zmesového komunálneho odpadu umožňuje vykonať vrecovým systémom. 

 

(25) Mestské časti, kde je umožnený zber zmesového komunálneho odpadu pre pôvodcov odpadu 

zabezpečovaný vrecovým systémom sú: Lichnerova ulica, Strieborné jazero a Slnečné jazerá. 

 

(26) Čierne vrecia a zberné nádoby na zmesový komunálny odpad na Lichnerovej ulici je poplatník 

povinný vyložiť v deň vývozu zmesového komunálneho odpadu najneskôr do 8,30 hod. 

 

(27) Mesto má právo kontrolovať jednotlivé objekty, prevádzky a nehnuteľnosti, či počet a veľkosť 

nahlásených zberných nádob zodpovedá počtu poplatníkov. V prípade, že bude zistený nesúlad 

s týmto nariadením, Mesto je oprávnené nariadiť fyzickým osobám, právnickým osobám a 

fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, aby bezodkladne vykonali úpravu v počte, resp. 

vo veľkosti, zberných nádob v súlade s týmto nariadením. 

 

(28) Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 

zabezpečuje na území mesta spoločnosť, ktorá je oprávnená nakladať s odpadmi, a s ktorou má 
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Mesto uzatvorenú zmluvu.6 Identifikačné údaje spoločnosti sú uvedené na webovej stránke 

Mesta (Zmluvné spoločnosti). 

 

(29) Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad patria: zmesové komunálne odpady, ktoré sa 

nedajú ďalej triediť. 

 

(30) Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad nepatria: akékoľvek stavebné odpady a 

podobné odpady (zemina, kamene, drevo, horúci popol a pod.), triedené zložky komunálnych 

odpadov (papier, plasty, kovy, tetrapaky), nebezpečné odpady, odpady z domácností s obsahom 

škodlivých látok, biologicky rozložiteľný odpad, textil, ktorý je ešte možné zhodnotiť, 

pneumatiky, elektroodpad, batérie, tekuté odpady a pod. 

 

(31) Komunálny odpad vznikajúci pri pobyte osôb na verejných priestranstvách a verejne prístupných 

miestach mesta je zberaný uličnými zbernými nádobami s intervalom vývozu 3x týždenne. 

 

(32) Do uličných zberných nádob nepatrí: iný odpad ako zmesový komunálny odpad, ktorý vzniká pri 

pobyte osôb na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, t. j. komunálny odpad 

a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti a odpady z trhovísk. 

 

Článok 10 

Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy 

drobných stavebných odpadov 

 

(1) Drobné stavebné odpady sa zaraďujú pod číslo 20 03 08 v zmysle Katalógu odpadov. 

 

(2) Na území mesta sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov.7 

 

(3) Množstvový zber drobných stavebných odpadov je spoplatnený.8 

 

(4) Množstvový zber drobných stavebných odpadov od poplatníkov, sa vykonáva v areáli spoločnosti 

AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., na skládke odpadov Červený majer, Senec, počas 

pracovných dní od 7,00 hod. do 15,00 hod. 

 

(5) Pred odovzdaním odpadu je potrebné, aby poplatník– fyzická osoba predložil potvrdenie o 

zaplatení poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, ktoré mu bude vydané po uhradení 

poplatku na útvare ekonomiky mesta a umožnil odvážiť odpad na certifikovanej a úradne overenej 

mostovej váhe. 

 

(6) Poplatok sa platí priamo v hotovosti na skládke odpadov pri odovzdávaní drobných stavebných 

odpadov. 

                                                           
6 § 81 ods. 13 zákona o odpadoch 
7 § 81 ods. 20 zákona o odpadoch 
8 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/zmluvne-organizacie-opravnene-na-zber-odpadov-v-meste-senec


 

(7) Náklady na dopravu odpadu si hradí poplatník sám. 

 

(8) Poverený pracovník Mesta odovzdá fyzickej osobe potvrdenie o zaplatení poplatku za odovzdanie 

drobného stavebného odpadu priamo na skládke odpadov Červený majer, Senec. 

 

(9) Zakazuje sa vyhadzovanie drobných stavebných odpadov do zberných nádob alebo do VOK na 

cintorínoch či do VOK počas jarného a jesenného upratovania. 

 

Článok 11 

Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy 

objemných odpadov 

 

(1) Objemné odpady sa zaraďujú pod číslo 20 03 07 v zmysle Katalógu odpadov. 

 

(2) Objemným odpadom sa rozumejú komunálne odpady, ktoré kvôli ich rozmerom nie je možné 

uložiť do bežných zberných nádob na zmesový komunálny odpad. 

 

(3) Objemný odpad je možné odovzdať aj umiestnením do veľkokapacitných kontajnerov najmenej 

dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň (počas jarného alebo jesenného upratovania). 

 

(4) Počas celého roku môžu poplatníci, ktorými sú fyzické osoby, objemný (nadrozmerný) odpad 

bezplatne odovzdať v zbernom dvore. 

 

(5) Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám. 

 

(6) Použité vianočné stromčeky sa zhromažďujú na stojiskách pri zberných nádobách. Spôsob a 

podrobnosti zberu určí Mesto zverejnením oznamu na webovej stránke mesta www.senec.sk  

 

(7) Počas celého roka je možnosť objednania spoplatnenej služby odvozu objemného odpadu 

traktorovou vlečkou spred domácnosti na Mestskom úrade. 

 

Článok 12 

Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov 

počas jarného a jesenného upratovania 

 

(1) Dvakrát ročne organizuje mesto upratovanie, spravidla na jar a na jeseň, ktoré prebieha postupne 

po jednotlivých mestských častiach. Aj počas upratovania je otvorený zberný dvor. 

 

(2) Pre tento účel mesto zabezpečí u zvozovej spoločnosti rozmiestnenie veľkokapacitných 

kontajnerov (s objemom najmenej 5m³) na vhodných miestach v meste, dohodne spôsob 

prepravy, zneškodnenia a interval vývozu.  

 

http://www.senec.sk/


(3) Mesto zabezpečí informovanosť občanov min. 2 týždne pred plánovaným termínom upratovania 

oznamom pričom využije vhodný informačný systém v meste. 

 

(4) Počas upratovania sú spravidla rozmiestnené dva veľkokapacitné kontajnery, pričom jeden slúži 

výhradne na bioodpad (kampaňový sezónny zber) a druhý na ostatný odpad.  

 

(5) Hádzať akýkoľvek iný odpad, než na ktorý je veľkokapacitný kontajner určený, je zakázané.  

 

(6) Do veľkokapacitného kontajnera je zakázané ukladať drobný stavebný odpad, elektroodpady, 

vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot, pneumatiky, oleje, farby, triedené zložky 

komunálnych odpadov ako plasty, papier, sklo.  

 

(7) Vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot, plasty, papier, sklo je možné vyložiť k 

veľkokapacitnému kontajneru, odkiaľ odvoz zabezpečí zmluvná zvozová spoločnosť.  

 

(8) Zakazuje sa vykladať odpad po odvezení veľkokapacitného kontajnera.  

 

(9) Počas upratovania na bezproblémový priebeh pri ukladaní odpadu dohliada pracovník Mesta v 

spolupráci s Mestskou políciou mesta. 

 

Článok 13 

Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov 

zo záhradkárskych osád, záhrad, chát a cintorínov 

 

(1) Biologicky rozložiteľným odpadom zo záhradkárskych osád a záhrad sa rozumie burina, 

neupotrebiteľné zvyšky úrody, konáre z orezov stromov a kríkov, lístie, tráva a pod.  

 

(2) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhradkárskych osád a záhrad sú pôvodcovia povinní prednostne 

kompostovať alebo inak zhodnotiť.  

 

(3) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhradkárskych osád a záhrad je možné odkladať tiež do 

veľkokapacitného kontajnera na tento odpad určeného v rámci jarného a jesenného upratovania.  

 

(4) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhradkárskych osád a záhrad môžu fyzické osoby poplatníci 

mesta v priebehu celého roka bezplatne odovzdať v zbernom dvore. 

 

(5) Zhromažďovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na miesta, ktoré nie sú na to určené, je 

zakázané. 

 

(6) V prípade vzniku zmesového komunálneho odpadu sa majiteľom individuálnych chát a záhrad, 

ktoré neslúžia na podnikateľské účely, zberné nádoby označia elektronickým čipom. Zároveň musia 

byť tieto zberné nádoby, prípadne dočasné stojiská zberných nádob dostupné zvozovým vozidlám. 

 



(7) Vzniknutý zmesový komunálny odpad majitelia individuálnych chát a záhrad môžu uložiť aj do 

zbernej nádoby, ktorú užívajú z titulu trvalého, resp. prechodného pobytu v rámci Mesta alebo 

môžu byť na tento účel zakúpené čierne vrecia na Mestskom úrade, ktoré môžu pôvodcovia vyložiť 

v deň vývozu k najbližšej zbernej nádobe, mimo uličných smetných nádob. Z titulu prihlásenia sa k 

vzniku poplatkovej povinnosti z dôvodu užívania nehnuteľnosti môže majiteľ individuálnej chaty a 

záhrady využívať systém zberu komunálnych odpadov vrecovým systémom. Čierne vrecia mu budú 

pridelené v zmysle odseku 16 článku 9. 

 

(8) Triedené zložky komunálnych odpadov môžu majitelia individuálnych chát a záhrad odovzdávať do 

najbližších zberných nádob určených na tento druh odpadu. 

 

(9) Na cintorínoch sú umiestnené zberné nádoby, a to: 

 

Bratislavská ulica 8 x 1 100L na zmesový komunálny odpad 
 1 x 1 100 L na BIOODPAD 
 2 x 770 L na BIOODPAD 
Boldocká ulica 3 x 1 100L na zmesový komunálny odpad 
 1 x 1 100 L na BIOODPAD 
osada Svätý Martin 1 x 1 100 L na zmesový komunálny odpad 

 

(10) Do nádob uvedených v ods. 9 tohto článku je možné ukladať len odpad vzniknutý bezprostredne 

na cintoríne. Je zakázané ukladať do nich akýkoľvek iný odpad. 

 

Článok 14 

Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy 

s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

 

(1) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo 

a) 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 

(BIOODPADY), 

b) 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, 

c) 20 01 25 – jedlé oleje a tuky. 

 

(2) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na BIOODPAD a kompostovacích zásobníkov znáša 

Mesto.  

 

(3) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na BIOODPAD a kompostovacích zásobníkov nie sú 

zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a preto Mesto 

stanovuje pre zberné nádoby na BIOODPAD a kompostovacie zásobníky iný spôsob úhrady9 

a) fyzická osoba poplatník uhradí obstarávaciu cenu zbernej nádoby na BIOODPAD alebo 

kompostovacieho zásobníka jednorazovo priamo do pokladne na Mestskom úrade, 
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b) fyzická osoba poplatník  uhradí poplatok za ročný prenájom zbernej nádoby na BIOODPAD 

alebo kompostovacieho zásobníka priamo do pokladne na Mestskom úrade. Ročný prenájom 

zbernej nádoby na BIOODPAD a kompostovacieho zásobníka bude účtovaný v zmysle platného 

cenníka po dobu 5 rokov na základe potvrdeného preberacieho protokolu alebo, 

c) fyzická osoba poplatník si zakúpi zbernú nádobu na BIOODPAD alebo kompostovací zásobník 

priamo od spoločnosti, s ktorou má Mesto uzatvorenú zmluvu. 

 

(4) Cenník predaja a prenájmu zberných nádob na BIOODPAD a kompostovacieho zásobníka je 

zverejnený na webovej stránke Mesta (Cenník) a zároveň v pokladni Mestského úradu. 

 

(5) Zberná nádoba bude poplatníkovi dodaná na ním určené miesto, v rámci územia mesta, do piatich 

pracovných dní odo dňa uhradenia poplatku, prípadne si ju môže poplatník vyzdvihnúť osobne na 

útvare verejnej zelene, údržby a čistenia mesta. 

 

(6) Na území mesta je zavedený zber BIOODPADOV prostredníctvom: 

a) 120 l, 240 l a 1 100 l hnedých zberných nádob alebo  

b) vlastných kompostovacích zásobníkov vo všetkých rodinných domoch a bytových domoch so 

záhradou alebo pozemkom vo svojom vlastníctve, na ktorom sa nachádza zeleň, 

c) jarného a jesenného upratovania 

d) zberného dvora 

e) individuálneho odvozu traktorom mesta, ktorý je spoplatnený 

(7) Každá domácnosť v IBV je povinná mať zabezpečené triedenie BIOODPADOV a to prostredníctvom: 

a) zbernej nádoby o objeme 120 alebo 240 litrov pre domácnosť alebo 

b) kompostovacieho zásobníka pre domácnosť s individuálnym kompostovaním bez vývozného 

intervalu. Odporúčaná veľkosť zásobníka by mala byť prispôsobená priemernej veľkosti pozemku, 

na ktorom bioodpad vzniká, pričom sa odporúča minimálne 1 liter zásobníka na 1m² plochy 

záhrady alebo pozemku so zeleňou. Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad zemou, mal by 

byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a umožniť 

ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom. Pri využívaní vlastného kompostovacieho 

zásobníka vzniká povinnosť doložiť správcovi dane podpísanú dohodu o domácom kompostovaní. 

Uvedená dohoda o domácom kompostovaní je súčasťou tohto nariadenia– príloha č. 2. Povinnosť 

doložiť dohodu o domácom kompostovaní nevzniká, ak si poplatník v individuálnej bytovej 

výstavbe zmluvne zabezpečí na svoje náklady údržbu záhrady a preukáže túto skutočnosť Mestu. 

 

(8) Dohodou o domácom kompostovaní sa občan zaväzuje a berie na vedomie nasledovné skutočnosti 

a) bude riadne kompostovať všetok vzniknutý biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti, 

b) zakazuje sa vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v zmysle zákona 

o odpadoch je zakázané skládkovanie bioodpadov, 

c) v prípade, že sa preukáže, že občan nepostupuje v zmysle tejto dohody, bude povinný si 

objednať likvidáciu bioodpadu prostredníctvom zbernej nádoby.  

d) v prípade zmeny údajov vzniká povinnosť aktualizovať ich do 30 dní, 

e) je si vedomý následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov porušenie vyššie uvedených 

povinností je porušením zákona o odpadoch, pričom výška pokuty pre fyzickú osobu môže byť až 

do výšky 1.500 €, 

https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/cennik-predaja-a-prenajmu-zbernych-nadob-a-vriec


f) správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne zisťovanie za 

účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných na svoje účely. 

 

(9) Obdobie zberu BIOODPADOV je stanovené na obdobie od marca do novembra s intervalom      

vývozu uvedeným v harmonograme vývozov platnom pre daný kalendárny rok a zverejnenom na 

webovej stránke Mesta (Harmonogram). 

 

(10) Na vytriedené zložky BIOODPADOV vznikajúce na cintoríne sa používajú zberné nádoby na to 

určené a umiestnené v areáli cintorína o objeme 1 100 litrov alebo 770 litrov s intervalom vývozu 

uvedenom v harmonograme vývozov platnom pre daný kalendárny rok a zverejnenom na webovej 

stránke Mesta (Harmonogram). 

 

(11) Mesto zabezpečuje zber a odvoz BIOODPADOV len od fyzických osôb. Právnické osoby a fyzické 

osoby oprávnené na podnikanie sú povinné zabezpečiť si odvoz BIOODPADU na vlastné náklady. 

 

(12) Do BIOODPADOV patria: kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný 

odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, 

zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a 

ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové zvyšky. 

 

(13) Do BIOODPADOV nepatria: zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti 

zvierat, vaječné škrupiny, starý chlieb, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká 

znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak 

znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, 

neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu. 

 

(14) Mesto nezaviedlo vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad z dôvodu ekonomickej neúnosnosti.10 

 

Článok 15 

Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy 

jedlých olejov a tukov 

 

(1) Jedlé oleje a tuky sa zaraďujú pod číslo 20 01 25 v zmysle Katalógu odpadov. 

 

(2) Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva na zbernom dvore Mesta. 

 

(3) Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, 

prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku. 

 

(4) Do jedlých olejov a tukov nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne 

určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

 

                                                           
10 § 81 ods. 21 písm. d) zákona o odpadoch 

https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/harmonogram-vyvozu-separovanych-zloziek-komunalnych-odpadov-a-bioodpadu
https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/harmonogram-vyvozu-separovanych-zloziek-komunalnych-odpadov-a-bioodpadu


(5) Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s komunálnymi odpadmi a ukladať na verejné priestranstvá, 

resp. k zberným nádobám na komunálny odpad. 

 

(6) Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach): 

a) na zberných dvoroch, 

b) počas jarného a jesenného upratovania 

 

(7) Prepravu a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov z domácností môže zabezpečovať výhradne 

spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.  

 

(8) Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie. 

 

Článok 16 

Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy 

s biologickými rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom 

od prevádzkovateľa kuchyne 

 

(1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom je 

zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do zberných nádob určených 

Mestom na zber komunálnych odpadov.11 

 

(2) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľných 

kuchynských odpadov a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly 

znáša prevádzkovateľ kuchyne. 

 

(3) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný skladovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a 

reštauračný odpad v zberných nádobách umiestnených v areáli prevádzkovateľa kuchyne tak, aby 

sa k obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce, iné živočíchy, ani verejnosť. 

 

(4) Frekvencia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu musí byť 

v súlade s hygienickými predpismi a musí zodpovedať teplote prostredia v závislosti od ročného 

obdobia, pričom v letnom období musí byť frekvencia zberu vyššia, minimálne 1x za dva týždne. 

 

(5) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, skladovanie, prepravu a ďalšie nakladanie s 

biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom sám, ale 

prostredníctvom tretieho subjektu, je povinný mať s týmto subjektom uzatvorenú zmluvu. Zmluvu 

je možné uzatvoriť len so subjektom, ktorý je oprávnený nakladať s týmto odpadom, a ktorý spĺňa 

osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.12 

 

 

 

                                                           
11 § 83 zákona o odpadoch 
12 Napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 



Článok 17 

Spôsob a podmienky zberu elektroodpadov z domácností 

 

(1) Elektroodpady sa zaraďujú pod čísla 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 a 20 01 36 v zmysle Katalógu 

odpadov. 

 

(2) Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie 

elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov. 

 

(3) Zber elektroodpadov z domácností sa uskutočňuje mobilným zberom spred domácností minimálne 

2x ročne zvyčajne v rámci jarného a jesenného upratovania. Termíny zberu určí Mesto obvyklým 

spôsobom minimálne mesiac vopred. 

 

Článok 18 

Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy 

odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

(papier, plasty, kovy, tetrapaky a sklo) 

 

(1) Všetky odpady z obalov a z neobalových výrobkov môžu fyzické osoby – poplatníci doviezť a 

odovzdať bezodplatne aj na zbernom dvore Mesta. 

 

(2) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri 

ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, 

príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.13 

 

(3) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie si zber a likvidáciu vytriedených zložiek 

komunálnych odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet 

podnikania zabezpečujú sami na vlastné náklady tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejných 

priestranstiev. 

 

A) TRIEDENÝ ZBER PAPIERA 

 

(1) Odpady z papierových obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 20 01 01 v zmysle 

Katalógu odpadov. 

 

(2) Mesto určuje na triedený zber papiera modré zberné nádoby14 a priehľadné vrecia, a to nasledovne 

a) vrece o objeme 120 litrov v individuálnej bytovej výstavbe, 

b) zbernú nádobu o objeme 1100 litrov v komplexnej bytovej výstavbe, 

c) polopodzemný kontajner o objeme 5 m3 pre komplexnú bytovú výstavbu. 

 

                                                           
13 § 81 ods. 4 zákona o odpadoch 
14 § 14 ods. 3 písm. a) a ods. 4 a 5 vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 



(3) Interval vývozu je stanovený v harmonograme vývozu. 

 

(4) Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, 

lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, 

pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod. (značky uvedené na výrobkoch: PAP). 

 

(5) Do papiera nepatria: plastové obaly, tetrapaky, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne 

znečistený či mastný papier, kopírovací papier, zmesový komunálny odpad a pod. 

 

(6) Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa 

zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta. 

 

(7) Školský zber papiera si organizujú školy na území mesta samostatne, pričom množstvo 

vyzbieraného papiera nahlásia zodpovednému pracovníkovi Mesta. Zberová spoločnosť 

organizujúca zber školského papiera je povinná mať zmluvu s mestom a organizáciou 

zodpovednosti výrobcov a plniť si zákonom stanovené ohlasovacie povinnosti.  

 

(8) Je zakázané ukladať odpad vedľa nádob. 

 

B) TRIEDENÝ ZBER PLASTOV, KOVOV A TETRAPAKOV 

(1) Odpady  

a) z plastových obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 20 01 39, 

b) obalov z kovov sa zaraďuje pod číslo 20 01 04, 

c) z kovov sa zaraďujú pod číslo 20 01 40 a 

d) tetrapakov sa zaraďujú pod číslo 20 01 03, v zmysle Katalógu odpadov. 

 

(2) Mesto určuje na triedený zber plastov žlté zberné nádoby15 a priehľadné vrecia, a to nasledovne 

a) vrece o objeme 120 litrov v individuálnej bytovej výstavbe 

b) zbernú nádobu o objeme 1100 litrov alebo 1300 litrov v komplexnej bytovej výstavbe, 

c) polopodzemný kontajner o objeme 5 m3 pre komplexnú bytovú výstavbu. 

 

(3) Interval vývozu je stanovený v harmonograme vývozu. 

 

(4) Do plastov, obalov z kovov, kovov, a tetrapakov patria: 

a) plasty: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, 

vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov 

a rôzne plastové nádobky, drobné hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové 

nádobky (ZNAČKY uvedené na výrobkoch: PET, HDPE, PS, PP, LDPE, LLDPE, PVC, PC), 

b) kovy a obaly z kovov: plechovky od nápojov, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, 

konzervy, oceľové plechovky, kovové rúrky, hliníkové obaly, starý riad, drôty a káble  (bez bužírky), 

kovové súčiastky, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov (značky uvedené  na výrobkoch: Al, Fe, Cu), 

c) tetrapaky: obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov a vína 

(značky uvedené na výrobkoch: C/PAP). 

                                                           
15 § 14 ods. 3 písm. c) a ods. 4 a 5 vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 



 

(5) Do plastov, obalov z kovov, kovov a tetrapakov nepatria: 

a) obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, 

potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod., 

b) kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami či olejmi. 

 

(6) Obaly musia byť stlačené a uložené do zberných nádob tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo 

najmenej miesta. 

 

(7) Plasty a kovy väčších rozmerov môžu fyzické osoby odovzdať aj na zbernom dvore Mesta. 

 

(8) Plasty, obaly z kovov, kovy a tetrapaky sa môžu zbierať spoločne. Tento odpad sa ďalej dotrieďuje.16 

 

C) TRIEDENÝ ZBER SKLA 

 

(1) Odpady zo sklenených obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 20 01 02 v zmysle 

Katalógu odpadov. 

 

(2) Mesto určuje na triedený zber skla zelené zberné nádoby17 a to nasledovne: 

a) objeme 1300 litrov, ktoré sú umiestnené na stojiskách zberných nádob, 

b) polopodzemný kontajner o objeme 3m3 pre fyzické osoby poplatníkov Mesta. 

 

(3) Do skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky 

bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. (značky uvedené 

na výrobkoch: GL). 

 

(4) Do skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, 

fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo 

(zeminou, farbami, potravinami), sklá z automobilov, rôzne lepené sklá a pod. 

 

(5) Sklo väčších rozmerov môžu fyzické osoby odovzdať aj na zbernom dvore Mesta. 

 

Článok 19 

Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy 

použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií 

a akumulátorov 

 

(1) Batérie a akumulátory sa zaraďuje pod čísla 20 01 33 a 20 01 34 v zmysle Katalógu odpadov. 

 

(2) Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadov z domácností, sa zbierajú spolu 

s týmto odpadom. 

                                                           
16 § 14 ods. 6 vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 
17 § 14 ods. 3 písm. b) a ods. 4 a 5 vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 



 

(3) Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

(4) Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií a akumulátorov znáša výrobca, tretia osoba 

alebo organizácia zodpovednosti výrobcov. 

 

(5) Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje dvakrát ročne v rámci zberu 

odpadov s obsahom škodlivín v termíne jarného a jesenného zberu. Termín a miesto zberu 

uverejní Mesto obvyklým spôsobom minimálne mesiac vopred. 

 

Článok 20 

Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy 

veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovanými fyzickými osobami 

a zdravotníckych pomôcok 

 

(1) Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných 

v rámci mestskej kanalizácie. Je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární. 

 

(2) Verejné lekárne sú povinné zhromažďovať humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými 

osobami. 

 

(3) Zdravotnícke pomôcky, ktoré fyzické osoby nie sú povinné vrátiť poskytovateľovi zdravotníckych 

pomôcok, môžu odovzdať aj na zbernom dvore Mesta. 

 

Článok 21 

Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy 

odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

 

(1) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní 

vytrieďovať z komunálnych odpadov a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. 

 

(2) Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje dvakrát ročne18. Na 

tento účel Mesto zabezpečí prostredníctvom svojho zmluvného partnera umiestnenie 

veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom Mestom. Termín a miesto zberu Mesto uverejní 

obvyklým spôsobom minimálne mesiac vopred. 

 

(3) Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: odpadové motorové 

a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, 

fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, 

handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami. 

                                                           
18 § 81 ods. 7 písm. g) zákona o odpadoch 



 

(4) Vyššie uvedené odpady je poplatník povinný odovzdať v uzavretom obale. Pri tekutých odpadoch 

je povinný uviesť druh alebo aspoň názov odpadu a preukázať sa preukazom poplatníka. Ak je to 

možné, preukáže zloženie nebezpečných odpadov materiálovým listom, prípadne kartou 

bezpečnostných údajov, ktorú jej na vyžiadanie vydá predajca. 

 

(5) Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané 

a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností, 

b) odovzdať iným subjektom ako uvedeným v tomto nariadení (napr. pouličným zberačom). 

 

Článok 22 

Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík 

 

(1) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý 

zabezpečuje Mesto. 

 

(2) Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. 

 

(3) Fyzické osoby – poplatníci môžu bezplatne odovzdať odpadové pneumatiky na zbernom mieste 

zriadenom oprávnenou spoločnosťou, na skládke odpadov Červený Majer, a to po preukázaní sa 

preukazom poplatníka. Identifikačné údaje spoločnosti zabezpečujúcej odber pneumatík sú 

uvedené na webovej stránke Mesta (Odber pneumatík). 

 

Článok 23 

Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy  

s textilom a šatstvom 

 

(1) Textil sa zaraďuje pod číslo 20 01 11 a šatstvo pod číslo 20 01 10 v zmysle Katalógu odpadov. 

 

(2) Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných nádob 

umiestnených na území mesta. 

 

(3) Do textilu a šatstva patria: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, 

posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy šatstva a textilu. 

 

(4) Do textilu a šatstva nepatria: znečistené, mokré a výrazne znehodnotené šatstvo. 

 

Článok 24 

Prevádzkovanie zberného dvora 

 

(1) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, fyzická osoba, ktorá je 

poplatníkom Mesta, môže na zbernom dvore umiestnenom v areáli PD Klas na Réckej ceste 

bezodplatne odovzdať objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu 

https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/zmluvne-organizacie-opravnene-na-zber-odpadov-v-meste-senec


uvedenom na tabuli umiestnenej pred vstupom na zberný dvor a na webovej stránke Mesta 

(Zberný dvor). 

 

(2) Prevádzkovateľom zberného dvora je Mesto. 

 

(3) Doba prevádzky zberného dvora je uvedená na tabuli umiestnenej pred vstupom na zberný dvor a 

na webovej stránke Mesta (Zberný dvor). 

 

(4) Zberný dvor je zabezpečený kamerovým systémom. 

 

(5) Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz 

komunálnych odpadov od fyzických osôb – poplatníkov. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí 

nakladania s komunálnym odpadom na území mesta, pričom jeho využívaním nie je dotknutá 

povinnosť fyzickej osoby poplatníka zabezpečiť si pravidelný odvoz domového odpadu v súlade s 

týmto nariadením. 

 

(6) Na zbernom dvore nie je možné odovzdať odpadové pneumatiky, nespotrebované lieky, drobný 

stavebný odpad a nebezpečné odpady. 

 

(7) Zberný dvor neodoberá odpady od právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie. 

 

(8) Preberanie a evidovanie odpadu fyzickej osoby – poplatníkov:  

a) pri vstupe do zberného dvora, je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sú uvedené všetky 

druhové čísla odpadov, s ktorými sa nakladá v zbernom dvore. Na informačnej tabuli sú 

rovnako uvedené aj meno prevádzkovateľa areálu, jeho presná adresa, kontaktné telefónne 

čísla a mailová adresa. 

b) fyzická osoba – poplatník je povinný pri vstupe do priestorov zberného dvora ohlásiť sa na 

vrátnici u obsluhujúceho pracovníka,  

c) poverený pracovník overí druh dovážaného odpadu (v prípade, že tento druh odpadu nie je 

uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený pracovník pôvodcovi umiestniť 

tento do kontajnera) 

d) poverený pracovník je pri preberaní odpadu oprávnený overiť totožnosť a bydlisko poplatníka 

na základe ním predloženého dokladu totožnosti /občianskeho preukazu (potrebné 

identifikačné údaje sa zaznamenajú do evidencie),   

e) následne poverený pracovník informuje o mieste, na ktorom má zložiť odpad (obsluha mu 

ukáže príslušný kontajner, prípadne zbernú nádobu),  

f) odovzdanie odpadov v zbernom dvore potvrdí poplatník svojím podpisom na príslušnom 

tlačive. 

 

 

 

 

 

 

https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/co-jenie-je-mozne-odovzdat-na-zbernom-dvore
https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/co-jenie-je-mozne-odovzdat-na-zbernom-dvore


Štvrtá časť 

Kontrola nariadenia a záverečné ustanovenia 

 

Článok 25 

Kontrola nariadenia a sankcie 

 

(1) Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení 

a) zodpovedný zamestnanec Mesta (Zamestnanci poverení vykonávaním kontroly) 

b) osoba poverená Mestom 

c) príslušníci mestskej polície, 

d) hlavný kontrolór Mesta. 

 

(2) V prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia sa bude postupovať v zmysle osobitných              

predpisov. 

 

Článok 26 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta a na webovej stránke Mesta  

od 20.11.2018 do 5.12.2018. 

 

(2) Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Senci dňa 6.12.2018. 

 

(3) Nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2019. 

 

(4) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 
                 Ing. Dušan B A D I N S K Ý 

v.r. primátor mesta 
 

 

 

 

 

 

https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/kam-mozem-nahlasit-nezakonne-ulozeny-odpad-ciernu-skladku-1


Príloha č. 1 – Stojiská polopodzemných kontajnerov (ďalej len „PPK”) a ich priradenie k bytovým 

domom na základe vhodnej donáškovej vzdialenosti 

1. stojisko (PPK_1_Turecká) 

Turecká 2 – 2E 

Turecká 4, 4A, 4B 

Turecká 8 

Turecká 10 

Kollárová 5 

2. stojisko (PPK_2_Kollárová) 

Kollárová 13 – 19 

3. stojisko (PPK_3_Hurbanova) 

Hurbanova 2 – 4 

Hurbanova 10 – 14 

4. stojisko (PPK_4_Hollého_1) 

Hollého 1 – 5 

Hollého 6 – 8 

5. stojisko (PPK_5_Hollého_2) 

Hollého 7 – 11 

Lichnerova 39 – 39A 

Lichnerova 41, 41A, 41B 

6. stojisko (PPK_6_Jesenského) 

Nám. 1. Mája 21 – 27 

Jesenského 6 

Jesenského 8 

7. stojisko (PPK_7_Inovecká_1) 

Inovecká 1 – 5 

Inovecká 2 – 6 

Inovecká 8 – 12 

8. stojisko (PPK_8_Inovecká_2) 

Inovecká 7 – 11 

Inovecká 14 – 18 

Žitavská 13 – 17 

9. stojisko (PPK_9_Považská) 

Považská 1 – 11 

Považská 2 – 6 

Považská 8 – 12 

10. stojisko (PPK_10_Slávičia) 

Slávičia 2 – 4  

Slávičia 6 – 8  

Slávičia 10 – 12  

Slávičia 14 – 16  

 

  



Príloha č. 2 – Dohoda o domácom kompostovaní 

 

 

Dohoda o domácom kompostovaní č. ................ 

uzatvorená 

podľa § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti § 81 ods. 21 písm. b)  zákona č.79/2015 Z. z. 

odpadoch 

medzi 

  

Mesto:              Senec  

                          Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec  

                          zastúpené: Ing. Dušanom Badinským – primátor mesta  

(ďalej len „Mesto“)  

 

a  

 

Pôvodca komunálneho odpadu:  

Meno a priezvisko, titul: ..............................................................................  

Adresa bydliska: .........................................................................................  

(ďalej len „pôvodca“)  

 

Preambula 

 

(1) Mesto je samosprávnym subjektom plniacim úlohy na úseku ochrany a starostlivosti životného 

prostredia na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý zodpovedá za nakladanie 

s komunálnymi odpadmi na svojom území podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len 

„zákon o odpadoch“), vrátane biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.  

 

(2) Pôvodca odpadu je obyvateľ Mesta zapísaný v evidencii obyvateľov Mesta, ktorého činnosťou 

vznikajú v jeho domácnosti komunálne odpady, a to vrátane biologicky rozložiteľných odpadov. 

Pôvodca je zároveň osoba, ktorá je poplatníkom v súlade a v rozsahu všeobecného nariadenia 

Mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

  

(3) Cieľom uzatvorenia tejto dohody o domácom kompostovaní je zabezpečenie domáceho využitia 

biologicky rozložiteľných odpadov, vznikajúcich z činnosti domácnosti ako vlastný odpad, a to 

využitím metódy kompostovania, čím sa na území Mesta minimalizuje potreba centrálneho 

systému triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.   

 

Článok I. 

Predmet dohody 

 

(1) Predmetom tejto dohody o kompostovaní je dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky 

rozložiteľného odpadu, vrátane kuchynského odpadu a pravidlách jeho kompostovania, ako aj o 

podmienkach výkonu kontroly kompostovania Mestom.  



 

(2) Na účely tejto dohody sa za:  

a) biologicky rozložiteľný (komunálny) odpad považuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad 

pôvodcu (obyvateľa Mesta), ktorý tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri varení a stravovaní v 

jeho domácnosti (napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, varených jedál, potraviny, čaj, 

kávový výluh), tiež iný organický odpad z jeho domácnosti (najmä popol z dreva, hobliny, hnoj, 

vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky), pokiaľ je bežne rozložiteľný v prírodnom prostredí, 

a tiež prírodný odpad zo záhrady, údržby zelene, nachádzajúcej sa v domácnosti ako zelený 

odpad, pokiaľ neobsahuje škodlivé látky;   

b) kompostovanie považuje prírodný proces realizovaný v bežných domácich podmienkach, pri 

ktorom mikroorganizmy a pôdne organizmy rozkladajú organické odpady (bioodpady) na 

organicko-minerálne hnojivo (kompost);  

c) kompostovisko považuje akékoľvek miesto vo vonkajšom prostredí vhodné na kompostovanie 

(svojou plochou nepresahujúce spravidla 4 m2), ktoré sa nachádza na pozemku vo vlastníctve 

pôvodcu alebo v jeho oprávnenom užívaní, za podmienky, že jeho umiestnením pôvodca 

neporušuje pravidlá občianskeho spolunažívania nad obvyklú mieru a ani iné všeobecne 

záväzné právne predpisy;  

d) domácnosť považuje skupina fyzických osôb, ktoré spolu žijú v dome, byte či inej nehnuteľnosti 

určenej na bývanie a z ktorých činnosti vznikajú komunálne odpady vrátane biologicky 

rozložiteľných odpadov;  

e) obyvateľa považuje člen domácnosti, ktorý je z titulu svojho pobytu evidovaný v evidencii 

obyvateľov Mesta.  

 

(3) Za obyvateľov žijúcich v spoločnej domácnosti uzatvára dohodu o kompostovaní ich spoločný 

zástupca, spravidla ten z nich, kto je aj zástupcom na účely platenia miestneho poplatku za 

komunálne odpady.  

 

(4) Podpisom na tejto dohode pôvodca vyhlasuje, že je oprávnený na zastupovanie    nasledovného 

počtu obyvateľov: ................................   

 

Článok II. 

Pravidlá kompostovania 

 

(1) Kompostovanie je možné uskutočňovať akoukoľvek vhodnou formou, napríklad vytvorením kopy 

(hroble), vybudovaním dreveného zásobníka, zakúpením domáceho kompostéra a pod.  

 

(2) Zriadiť kompostovisko na cudzom pozemku možno len na základe písomného súhlasu vlastníka 

pozemku.  

(3) Kompostovisko nemôže byť umiestnené v blízkosti zdroja pitnej vody, ani v ochrannom pásme 

vodného zdroja. Kompostovisko nemôže byť umiestnené ani tam, kde by svojim zápachom či iným 

pôsobením znepríjemňovalo tretím osobám užívanie susedných nehnuteľností alebo 

nehnuteľnosti poškodzovalo. 

 



(4) Kompostovať nemožno uhynuté zvieratá ani väčšie množstvo živočíšnych produktov (mäso, 

mäsové výrobky). Na nakladanie s týmito odpadmi sa vzťahujú príslušné veterinárne predpisy. 

 

(5) Kompostovať nemožno ani komunálne odpady, pre ktoré sú v obci vytvorené podmienky pre ich 

triedený zber (napr. papier, sklo, plasty, kovy), osobitný zber (elektroodpady, batérie a 

akumulátory), ani bežný zmesový komunálny odpad. Je zakázané umiestňovať do kompostu 

akékoľvek množstvo odpadu s obsahom škodlivín. 

 

(6) Ak po zriadení kompostoviska bude zaznamenaný zvýšený výskyt nežiaducich zvierat (najmä 

hlodavcov), pôvodca je povinný urobiť bezodkladne legálne opatrenia na ich elimináciu a upraviť 

svoje zvyklosti pri kompostovaní, ktoré tento zvýšený výskyt zapríčinili. 

 

(7) Pri kompostovaní je povolené používať komerčné kompostovacie prísady, bežne dostupné v 

obchodoch so záhradníckym tovarom. 

 

(8) Spoločné domáce kompostovanie pre viacero domácností alebo domáce kompostovanie 

pochádzajúce z viacerých nehnuteľností je možné len na základe osobitnej dohody s Mestom. 

 

(9) Pri kompostovaní je pôvodca povinný okrem ustanovení tejto dohody dodržiavať aj všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

(10)Ak Mesto v rámci informačnej kampane zabezpečí pre pôvodcu ďalšie odborné informácie či nové 

poznatky o spôsobe kompostovania, pôvodca je povinný pri kompostovaní prihliadať aj na tieto 

nové skutočnosti, pokiaľ ich Mesto označí za povinné. 

 

Článok III. 

Informovanosť, evidencia a kontrola 

 

(1) Mesto je oprávnené informovať pôvodcu o vhodnom spôsobe kompostovania. Ak Mesto 

usporiada pre pôvodcov či obyvateľov obce verejné stretnutie s cieľom osvety ohľadom 

kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu, pôvodca by mal zabezpečiť účasť zástupcu jeho 

domácnosti na takomto stretnutí alebo by sa mal dodatočne informovať o obsahu stretnutia. 

 

(2) Mesto má právo požadovať od pôvodcu informácie o množstve a zložení biologicky rozložiteľného 

odpadu, ktoré pôvodca kompostuje. Informácie sa poskytujú spravidla vo forme dotazníka, ktorý 

Mesto rozošle pôvodcom. Pôvodca je povinný poskytnúť Mestu tieto informácie na základe 

odhadu.  

 

(3) Mesto má právo u pôvodcu skontrolovať, či vykonáva kompostovanie v súlade s touto dohodou a 

všeobecne záväzným nariadením Mesta. Pokiaľ sa nevyskytnú osobitné dôvody pre častejšiu 

kontrolu, Mesto kontrolu vykonáva spravidla jedenkrát za kalendárny rok. Mesto môže výkonom 

kontroly písomne poveriť aj tretiu osobu. Pôvodca sa zaväzuje umožniť Mestu či poverenej osobe 

výkon kontroly vstupom na nehnuteľnosť, na ktorej sa kompostovisko nachádza a poskytnúť pri jej 



výkone potrebnú súčinnosť; to platí aj v prípade, ak by pri výkone kontroly bolo nevyhnutné v 

primeranej miere zasiahnuť do práva na nedotknuteľnosť (ochranu) obydlia. 

 

Článok IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma jej stranami a je 

uzatvorená na neurčitý čas. 

 

(2) Zmeny tejto dohody je možné uskutočniť len vo forme písomného dodatku podpísaného oboma 

jej účastníkmi. 

 

(3) Ukončiť túto dohodu je možné písomnou dohodou oboch jej strán alebo jednostrannou písomnou 

výpoveďou ktorejkoľvek z nich, s výpovednou lehotou jeden kalendárny mesiac, pričom výpovedná 

lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

 

(4) Na právne vzťahy touto dohodou neupravené sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej 

republike. 

 

(5) Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo strán dohody obdrží po 

jednom. 

 

(6) Strany tejto dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu ju podpísali. 

 

 

V Senci dňa: ............................. 

 

 

 

 

 

Mesto        Pôvodca  

 

 

 

 

 

____________________        ____________________  

     Ing. Dušan Badinský 

     primátor mesta 

 


