
    
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SENEC č.7/2004 

                                             
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, 

prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 
                                                                          
                 
 
Mestské zastupiteľstvo v Senci na základe ustanovenia § 6 zák. č. 369/1990 Z. z.                                       
(v platnom znení)  sa  uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení v súlade so zákonom 
č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov  (ďalej len Zákona)  
 

I. 
 

                       Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu. 
 
1. Mesto zavedením vhodného systému zberu odpadov   
       a) zabezpečuje   alebo  umožňuje  zber  a  prepravu  komunálnych   odpadov vznikajúcich 

   na jeho území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so Zákonom, 
       b) zabezpečuje   priestor,  kde    môžu občania odovzdávať oddelené zložky             
           komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,  
       c) zabezpečuje  podľa  potreby,  najmenej  dvakrát  do  roka,  zber  a prepravu objemných             
           odpadov   za   účelom  ich  zhodnotenia  alebo  zneškodnenia,  oddelene   vytriedených 
           odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. 
       d) zabezpečuje zberový dvor odpadov  pre občanov s nasledovnými otváracími hodinami: 

  pondelok :           zatvorené 
  utorok – piatok : 10 00 – 18 00      

           sobota:                  8 00 – 16 00 

           nedeľa:                 zatvorené 
 
 
2. Zberné nádoby na komunálny odpad sa používajú v rámci celého územia mesta a to        
pre: 

   a/ individuálnu bytovú výstavbu   vývoz 52 x ročne  
                                                              -  110 l, 120 l nádoba -  l nádoba maximálne pre 5 osôb 

-  240 l nádoba pre viacpočetné rodiny /nad 5 osôb/ 
 

    b/ komplexnú bytovú výstavbu vývoz 104 x ročne –  1100 l nádobu ,  
                                                             -  jedna nádoba je spravidla určená pre 70 obyvateľov 
                                                             -  pri  väčšom  počte  obyvateľov alebo prepĺňaní nádob                   

môže mesto  nariadiť  zabezpečenie ďalšej nádoby  
    c/ rekreačné chaty na individuálnu rekreáciu v areáli Slnečných jazier  -  110 l, 120l  
                                                        - intenzita vývozu lx týždenne vždy  v sobotu 
                                                        - 1100 l nádoba intenzita vývozu 2x týždenne   
                                                        od  l. apríla do  30. septembra 
  
    d/ veľkoobjemové kontajnery o objeme 5 m3 a 7 m3 

- odvoz  odpadov - zberové dni organizované      
  2x ročne na území mesta, ako aj v areáli Slnečných  
  jazier / jesenné a jarné upratovanie/ 
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   e/ Pôvodca komunálneho odpadu v rámci zavedeného systému zberu odpadov môže 
používať svoju vlastnú zbernú nádobu,  ak mesto zabezpečuje zbernú nádobu, cena 
nádoby bude zohľadnená v miestnom poplatku.  Životnosť nádoby je stanovená 
minimálne na  5 rokov. V prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia si nádobu 
zabezpečí na vlastné náklady.  

 
3.  Separovaný zber 

   Zberné nádoby na separové zložky 
    a/ sklo – rozmiestnené zberné nádoby slovne označené – zber podľa potreby 
    b/ PET fľaše a plasty                 

- pri bytových domoch sú rozmiestnené zberné nádoby pri nádobách na komunálny 
odpad a slovne označené pre aký druh separovaného odpadu budú slúžiť 

        -    rodinné domy -  mesto zabezpečuje na tento účel igelitové vrecia 
- zber sa uskutoční 1x týždenne / v stredu/ 

 
4. Nebezpečné zložky komunálneho odpadu 

    Nebezpečné zložky, ktoré sa budú v meste Senec zbierať. 
    kat. č. 20 01 33    batérie a akumulátory 
    kat. č. 20 01 26    oleje a tuky 
    kat. č. 20 01 21    žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
    kat. č. 20 01 35    vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
 
    Spôsob zberu: 
 
    Po zabezpečení vhodných podmienok na likvidáciu ďalších zložiek komunálneho  
    odpadu mesto zabezpečuje  podmienky na ich separáciu v zberovom dvore . 

            
 

II. 
Stanovište zberných nádob 

 
1. Zberné nádoby  sa umiestňujú na stálych alebo prechodných stanovištiach, ktoré vyhovujú 

hygienickým,  bezpečnostným,  požiarnym,  estetickým   a   iným  predpisom  a  je  k  nim 
      zabezpečený prístup pri ich napĺňaní, vyprázdňovaní a pri odvoze odpadu. 
2. Občan,  fyzická  a  právnická osoba – podnikateľ sú povinní zriadiť vyhradené miesto pre 

zberné   nádoby  na komunálny   odpad  tak,   aby  k  miestu  nakládky  bolo čo  
najbližšie,   bolo  ľahko  prístupné  a  aby  bolo  možné  bez  časových  strát  a  zvláštnych  
ťažkostí s nádobami manipulovať a sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok 
a čistotu. 

3.   Pri  ukladaní komunálneho  odpadu  musia  byť  zberné  nádoby umiestnené  
      do 10 m od zberného miesta, nesmú byť za bránkou a inými prekážkami. 
4.   Ak  nastanú  okolnosti,  ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernému miestu nádob  
      na komunálny odpad občan, fyzická a právnická osoba – podnikateľ sú povinní 
      postarať sa o náhradné umiestnenie.   
5. Stanovišťa  nádob  na  triedený zber zriadi mesto tak, aby boli dostupné pre občanov a pre 

prevádzkovateľov produkujúcich komunálny odpad.    
6. Od obytných objektov a objektov občianskej vybavenosti musia byť stanovištia zberných 

nádob umiestnené minimálne vo vzdialenosti  6 m. 
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III. 
Povinnosť občanov, fyzických a právnických osôb – podnikateľov 

 
      Občan, fyzická a právnická osoba – podnikateľ sú povinní: 
      a)  pri  odvoze komunálneho odpadu dbať o to, aby zberná nádoba slúžila iba  
           pre zhromažďovanie komunálneho odpadu, 
      b)  zapojiť   sa   do    separovaného  zberu   komunálnych   odpadov   podľa  jednotlivých        
           zložiek 
      c)  počas  celého   roku  sprístupniť   zbernú   nádobu komunálneho odpadu  
           /vyhradené miesto očistiť od snehu a iných nečistôt/,  

d)  objednať    opravu,    resp.    výmenu    poškodených    zberných    nádob komunálneho   
     odpadu u oprávnenej organizácie,  

      e)  dbať  o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob  komunálneho 
           odpadu. Ak takáto situácia nastane, sú povinní prehodnotiť počet zberných nádob. 

  f)  sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. 
 
 

IV. 
Povinnosti oprávnenej osoby pri odvoze odpadu 

 
1.  Oprávnená osoba je pri manipulácii s komunálnym odpadom povinná: 
      a)  vyprázdňovať  zberné  nádoby  tak,  aby   nedošlo   k   hygienickým,    bezpečnostným, 
           požiarnym  a  iným  problémom,  ku  škode  na  majetku alebo k poškodeniu životného 
           prostredia, 
      b)  premiestniť  naplnené  zberné  nádoby  z  ich  stanovišťa  na  nákladové  miesto  na čas 
           na ich vyprázdnenie, 
      c)  umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na ich stanovište, 
      d)  dodržiavať dohodnutú intenzitu vývozu odpadov,  
      e)  uskutočniť  náhradný  vývoz   odpadu   ak   nebolo  možné  dodržať dohodnutý interval  
           vývozu  / poveternostné podmienky, porucha zberného vozidla a pod./,  najneskôr však    
           do 24 hodín, 
      f)   evidovať počet odvozov odpadov z jednotlivých stanovíšť, 
      g)   minimálne 1x ročne zabezpečiť čistenie a dezinfekciu zberných nádob.  
2. Ak sa v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob  znečistí verejné   

priestranstvo,  stanovište  zberných  nádob alebo iný priestor,  je oprávnená osoba povinná 
znečistenie okamžite odstrániť. 

3. Pri manipulácii s vytriedenými odpadmi je oprávnená osoba povinná: 
a)   mať  pri  manipulácii  s  odpadmi,  ktoré  majú  nebezpečné  vlastnosti /žiarivky, ropné    
      látky, akumulátory/, osobitný súhlas na výkon tejto činnosti, 

      b)   okamžite  odstrániť  znečistenie  verejného  priestranstva,  stanovišťa  zberných nádob 
            alebo iného priestoru, ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovanie 
            zberných nádob s roztriedenými zložkami domového odpadu, 
      c)   evidovať množstvo vytriedeného odpadu, 
      d)   uskutočniť  náhradný  vývoz  odpadu  ak  nebolo  možné  dodržať  dohodnutý interval     
             vývozu  /poveternostné podmienky, porucha zberného vozidla a pod./, najneskôr však 
             do 24 hodín, 

      e)   vykonávať   kontrolu   obsahu  zberných  nádob  na  separované  zložky  komunálnych  
            odpadov,  ak  je  v zbernej  nádobe iný odpad, oprávnená osoba nádobu nevyvezie ako  
            vytriedený odpad, ale pri nasledujúcom vývoze ako komunálny odpad. 
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V. 

Zodpovednosť za porušenie povinností 
 

Správne delikty, ukladanie pokút a priestupky  sa riešia v zmysle § 78 - 80  Zákona. 
 
 
 
 

 
VI. 

Účinnosť 
 
1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na  zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

mesta Senec dňa 17.6.2004  uznesením  č. ..... 
2.  Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 17.6.2004 . 
3.  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 2. 7. 2004  
4.  Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN  o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho   
     odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu  
     č. 4/2002. 

 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Karol Kvál       
                                                                                                  primátor mesta 
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