
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 105/2009 
o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza 

 
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi sa na základe ustanovenia §6 odst.1 a  
§ 11 ods.4 písm. g) a § 27 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) v súlade s§ 39 ods.4 zákona NR SR 
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 
o odpadoch). 
 

Oddiel I. 
Úvodné ustanovenia 

 
§1 

Pôsobnosť nariadenia 
1. Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov mesta, pôvodcov a držiteľov odpadu 
v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi, 
elektroodpadmi z domácností, najmä spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, 
spôsob nakladania s jednotlivými zložkami triedeného komunálneho odpadu, vrátane 
starostlivosti o miesto určené na ukladanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na 
území mesta Prievidza (ďalej len mesto). 
2. Toto nariadenie sa vydáva s cieľom stanoviť pre mesto vhodný systém nakladania s 
komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, nebezpečnými odpadmi a s jeho 
zavedením a realizáciou: 
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov vznikajúcich na území mesta za účelom ich zhodnotenia alebo 
zneškodnenia v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z.. o odpadoch,  
b) zabezpečiť zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov a 
drobných stavebných odpadov v meste, 
c) vytvoriť podmienky na oddelený zber vytriedených zložiek z komunálnych odpadov v 
rámci separovaného zberu odpadov 
d) zabezpečiť podľa potreby, najmenej však 2-krát ročne   

1. zber a prepravu veľkoobjemových odpadov a drobných stavebných odpadov za 
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia 

2. zber a prepravu oddelene vytriedených zložiek z komunálnych odpadov s obsahom 
škodlivín  

e) ustanoviť povinnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta, najmä o  

1. spôsobe ich zberu, zhromažďovania a preprave  
2. spôsobe separovaného zberu – oddeleného vytriedenia jednotlivých zložiek 

odpadov z komunálneho odpadu  
3. ustanovení miest na skladovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu 

a drobného stavebného odpadu. 

3. Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta: 
a) pri činnosti fyzických osôb  
b) pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie  
c) z činností pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev  
d) z činností pri údržbe verejnej zelene, parkov a cintorínov. 
 
4. Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území mesta Prievidza. 



§ 2 
Základné pojmy 

 
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je 

v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi  povinný sa jej zbaviť. 
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva 

úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy 
alebo zloženia odpadov. 

3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoby, 
u ktorej sa odpad nachádza. 

4. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má jednu alebo viac nebezpečných vlastností 
(výbušnosť, horľavosť, oxidačná schopnosť, tepelná nestálosť org. peroxidov, 
schopnosť odpadov uvoľňovať pri styku so vzduchom alebo vodou jedovaté plyny, 
exotoxicita, následná nebezpečnosť, akútna toxicita, neskorší účinok, žieravosť, 
infekčnosť, rádioaktivita). 

5. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti 
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je 
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri 
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácnosti sa 
považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu 
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie 
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk 
a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci 
pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo 
v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej 
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.  

6. Stavebný odpad sú všetky druhy odpadu vznikajúce pri stavebnej činnosti (napr. betón, 
tehly, škridly, keramika, materiály na báze sadry, drevo, sklo, plasty, asfalt, decht, 
výrobky z dechtu, vyťažená zemina, izolačné materiály, zmesný a demoličný odpad). 

7. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 
fyzickou osobou, nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné 
povolenie. 

8. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov 
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. 

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

10. Úprava odpadov vrátane ich triedenia je fyzikálny, chemický alebo biologický proces, 
ktorým sa menia vlastnosti odpadov na účel ďalšieho nakladania s nimi. 

11. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie 
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3 
zákona o odpadoch. 

12. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich 
prepravy. 

13. Mobilný zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu je zber zaistený 
v pravidelných intervaloch na určených miestach prostredníctvom špeciálneho 
zberného vozidla. 



14. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním 
s nimi. 

15. Zberný dvor je miesto zaistené mestom pre odkladanie vyseparovaných zložiek 
komunálneho odpadu. 

16. Oprávnená organizácia na podnikanie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom je 
organizácia, ktorá má technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu 
požadovanej činnosti, súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a ktorá 
má s mestom uzatvorenú zmluvu. 

17. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. 
18. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť 

ako samostatný druh odpadu. 
19. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek 

odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
20. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 
21. Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené 

plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, takýmto miestom nie je 
miesto na ukladanie odpadov podľa § 39 zákona o odpadoch. 

22. Skládka odpadov je miesto so 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. Za skládku odpadov sa nepovažuje 
zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich úpravy pred ich ďalšou prepravou na 
miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia 
pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich 
zneškodnení nepresahuje jeden rok. 

23. Veľkoobjemové odpady sú odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer ukladať 
do štandardných zberných nádob, alebo ktorých hmotnosť presahuje objem a nosnosť 
bežne používaných štandardných zberných nádob v rámci pravidelného harmonogramu 
zberu odpadov. 

24. Systém zberu komunálneho odpadu je spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, 
spôsob triedenia jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania 
s drobným stavebným odpadom, ako aj počet a typ zberných nádob, kontajnerov a 
určenie miest na nakladanie týchto odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo 
zneškodnenia. 

25. Harmonogram separovaného zberu je určenie termínu, kedy určité zložky 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, prípadne druhy nebezpečných 
odpadov, je možné uložiť na vyhradenom mieste. 

26. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri 
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený vo výške, ktorá je priamo úmerná 
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.   

27. Obyvateľ mesta je fyzická osoba, ktorá má na území mesta trvalý alebo prechodný 
pobyt, alebo je oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo 
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, 
právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ podnikajúca na katastrálnom území 
mesta. 



28. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového 
hospodárstva mesta Prievidza v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a 
ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.  

29. Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo 
elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu  
a poľa, ktoré patria do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č.3a a ktoré sú 
určené na použitie pri hodnote napätia do 1000 V pre striedavý prúd  a do 1500 V pre 
jednosmerný prúd. 

30. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 VZN vrátane 
všetkých komponentov, konštrukčných a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou 
elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. 

31. Elektroodpad z domácností je 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. 

 
 
 
 

Oddiel II. 
SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU  

 
 

§ 3 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 
1.  Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli 
na území mesta, zodpovedá mesto. 
2.  Pôvodca komunálnych odpadov  je povinný 
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, 
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste, 
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na 
účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému 
zberu komunálnych odpadov v meste. 
 
3. Spôsob nakladania s odpadom na území mesta Prievidza je súčasťou programu 

odpadového hospodárstva mesta, ktorý schvaľuje príslušný orgán štátnej správy 
v stanovených termínoch. Mesto Prievidza zabezpečuje aktuálnosť programu 
odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového 
hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti 
legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných 
povinností. 

 
 
 
 
 



§ 4 
Komunálny odpad a povinnosti fyzických osôb 

 
 
1. Každý je povinný komunálny odpad zhromažďovať, triediť a odovzdávať k využitiu 

a zneškodňovaniu podľa systému stanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením. 
2. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný písomne požiadať o pridelenie zbernej 

nádoby príslušné  oddelenie MsÚ. 
3. Na území mesta je zavedený intervalový zber komunálneho odpadu z domácnosti 

podľa Harmonogramu zberu ktorý je uvedený v prílohe č.1 VZN. Zber tohto odpadu sa 
uskutočňuje v intervale 1-krát týždenne v zástavbe s individuálnou bytovou výstavbou 
a v intervale 2-krát týždenne v zástavbe s hromadnou bytovou výstavbou. Vo 
výnimočných prípadoch môže mesto nariadiť zber tohto odpadu aj nad rámec tohto 
intervalu.  

4. Na území mesta sa používajú na zber komunálneho odpadu z domácností tieto typy 
zberných nádob:  

a) 110 litrové kovové alebo plastové nádoby pre rodinné domy, 
b) 1100 litrové kovové alebo plastové kontajnery pre bytové domy na 

sídliskách.  
5. Zberné nádoby na komunálny odpad z domácností obyvateľom mesta poskytuje mesto 

na náklady mesta. Tieto nádoby sú vo vlastníctve mesta. K poskytnutiu zbernej nádoby 
na komunálny odpad z domácností je potrebná žiadosť, ktorá je zároveň potvrdením 
o vzniku užívacieho vzťahu medzi mestom a obyvateľom, ktorému bola zberná nádoba 
poskytnutá.  
O umiestnení týchto zberných nádob rozhoduje mesto. Systém poskytnutia zberných 
nádob na komunálny odpad je nasledovný: 

a) k rodinnému domu s počtom do 5osôb je pridelená  jedna 110 litrová 
nádoba  

b) pre viac ako 5-členné domácnosti žijúce v rodinnom dome sú pridelené dve 
zberné nádoby a to na základe písomnej žiadosti 

c) pre viac rodinných domov nachádzajúcich sa na spoločnom pozemku sú 
nádoby prideľované spoločne podľa počtu trvalo prihlásených osôb  

d) pre bytové domy na sídliskách je pre 100 osôb poskytovaný jeden 1100 
litrový kontajner. 

6. Do zberných nádob na komunálny odpad z domácností je možné ukladať iba zmesové 
komunálne odpady z domácností, ktoré nie sú ďalej separovateľné. Do týchto nádob je 
zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, 
drevo, konáre a pod),  zložky komunálneho odpadu, ktoré sú zbierané osobitne v rámci 
zavedeného systému separovaného zberu (plasty, sklo, papier, kovy, kovové obaly, 
kompozitné obaly, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad) ako aj všetky 
ostatné (nie komunálne) odpady. 

7.  Fyzická osoba je povinná sa starať o poskytnutú zbernú nádobu a udržiavať ju 
v dobrom stave. Fyzická osoba, ktorej bola zberná nádoba poskytnutá, zodpovedá za 
jej prípadnú stratu, odcudzenie alebo poškodenie a je povinná o tom bezodkladne 
informovať príslušný referát mesta a MsP. V takom prípade sa mu poskytne náhradná 
zberná nádoba, za ktorú je však povinný uhradiť mestu náklady na jej obstaranie 
(nadobúdaciu cenu). 

8. Z dôvodu nefunkčnosti zbernej nádoby môže fyzická osoba žijúca v rodinnom dome 
požiadať mesto o jej výmenu za novú nádobu najskôr po 5 rokoch. V takomto prípade 
sa mu nádoba poskytne bezplatne.  

9. V čase odvozu odpadu sú fyzické osoby povinné umožniť voľný prístup k zberným 
nádobám, v opačnom prípade sa vývoz odpadu neuskutoční.. 



 
§ 5 

Komunálny odpad a povinnosti fyzických osôb – podnikateľov 
a právnických osôb  

 
1. Každý je povinný komunálny odpad zhromažďovať, triediť a odovzdávať k využitiu 

a zneškodňovaniu podľa systému stanoveného týmto VZN. 
2. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný písomne požiadať o pridelenie zbernej 

nádoby príslušné  oddelenie MsÚ. Počet pridelených zberných nádob na území mesta 
Prievidza sa určuje nasledovne:  
a) Fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby: 2 L komunálneho odpadu / deň / 
zamestnanec.  
b) Ak sa na jednej adrese, resp. v spoločnom areáli nachádzajú viaceré právnické 
osoby, fyzické osoby, fyzické podnikajúce osoby prideľuje sa jedna spoločná nádoba 
a to podľa počtu osôb, ktoré nádobu využívajú. 

3.   Komunálny odpad sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby na území mesta 
Prievidza povinní zhromažďovať len v nádobách na to určených a k tomuto účelu 
vyhradených:  
a) každý je povinný sa o zverenú zbernú nádobu zodpovedne starať, zabezpečiť ju 

proti odcudzeniu (životnosť 110 L nádoby je 5 rokov, 1100 L nádoby 7 rokov,  
240 L 5 rokov), v prípade odcudzenia nádoby je vlastník, správca, užívateľ 
nehnuteľnosti povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne nahlásiť na MsÚ a 
MsP, 

b) bezplatnú výmenu nádoby zabezpečuje mesto prostredníctvom oprávnenej 
organizácie po dobe jej životnosti, ak dôjde ku krádeži nádoby alebo poškodeniu zo 
strany pôvodcu odpadu pred ukončením doby jej životnosti, v takom prípade sa 
pôvodcovi odpadu poskytne náhradná zberná nádoba, za ktorú je však povinný 
uhradiť mestu náklady na jej kúpu (nadobúdaciu cenu), 

c) v čase odvozu odpadu sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné 
umožniť voľný prístup k zberným nádobám. 

4.  Držiteľ komunálneho odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo 
s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta 
poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

5. Do zberných nádob na komunálne odpady, ktorých pôvodcom sú právnické osoby 
a podnikatelia, je možné ukladať iba zmesový komunálny odpad. Do týchto nádob je 
zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, 
drevo a pod.), separovateľné zložky komunálneho odpadu, ktoré sú zbierané osobitne 
v rámci zavedeného systému separovaného zberu (plasty, sklo, papier, kovy, kovové 
obaly, kompozitné obaly, biologicky rozložiteľný odpad) ako aj všetky ostatné (nie 
komunálne) odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriaci predmet 
podnikania.. 

6. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné odpady vznikajúce pri 
bezprostrednom výkone činnosti tvoriaci predmet podnikania (nie komunálne odpady, 
vrátane obalov) zhodnocovať alebo zneškodňovať na vlastné náklady na základe 
zmluvného vzťahu s oprávnenou organizáciou. Takto vzniknuté odpady nie sú 
komunálnym odpadom a za ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zodpovedá pôvodca 
odpadu. 

7. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby podnikajúce na území mesta môžu 
mesto písomne požiadať o zavedenie množstvového zberu komunálneho odpadu. Zber 
tohto odpadu sa uskutočňuje v zmysle Harmonogramu zberu komunálneho odpadu. 



Pri  množstvovom zbere komunálnych odpadov, ktorých pôvodcom sú právnické 
osoby a podnikatelia, si pôvodcovia môžu vybrať z týchto typov zberných nádob:  
a) 110  litrová nádoba    

 b) 240 litrová nádoba 
 c) 1100 litrová nádoba  
8. Všetky dohodnuté podmienky množstvového zberu komunálneho odpadu sú následne 

upravené v zmluvnom vzťahu medzi podnikajúcim subjektom a mestom Prievidza. 
 
 
        

ODDIEL III. 
SYSTÉM ZBERU SEPAROVATEĽNÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU 

 
§ 6 

Separovaný zber komunálneho odpadu 
 

1. V meste je zavedený separovaný zber týchto zložiek komunálneho odpadu (vrátane 
odpadov z obalov) s uvedeným katalógovým číslom odpadu: 
a) papier a lepenka (kartóny) 20 01 01, obaly z papiera a lepenky 15 01 01 
b) sklo 20 01 02, obaly zo skla 15 01 07 
c) plasty 20 01 39, obaly z plastov 15 01 02 
d) kovy 20 01 40, obaly z kovu 15 01 04 
e) kompozitné obaly - viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) 15 01 05 
f) biologicky rozložiteľný odpad (zelený) 20 02 01 
g) nebezpečné látky (prílohy č.5 a č.6 VZN). 

2. Vyprázdňovanie zberných nádob na separovateľné zložky komunálneho odpadu 
v častiach s hromadnou bytovou výstavbou, ako aj zber separovateľných zložiek 
v častiach s individuálnou bytovou výstavbou je určené Harmonogramom zberu 
uvedenom v prílohe č. 2 tohto VZN.  
Zber jednotlivých vyseparovaných zložiek zabezpečuje mesto na svoje náklady 
prostredníctvom oprávnenej organizácie za zmluvne dohodnutých podmienok. 

3. Na separovaný zber plastov, papiera, skla, kovov, kovových obalov, kompozitných 
obalov oddelených z komunálneho odpadu, ktorých pôvodcami sú obyvatelia mesta, sa 
používajú tieto zberné nádoby: 

a) na separovaný zber v častiach s hromadnou bytovou výstavbou: 1100 litrové kontajnery, 
ktoré sú farebne rozlíšené : modrý kontajner PAPIER, zelený kontajner SKLO, žltý 
kontajner PLASTY, šedý kontajner KOVOVÉ OBALY a NÁPOJOVÉ KARTÓNY.  

b) na separovaný zber v častiach s individuálnou bytovou výstavbou sú určené 110 litrové 
zberné vrecia pre jednu domácnosť a sú vo farebnom rozlíšení: modré polyetylénové 
vrece PAPIER (môže byť aj zviazaný v balíkoch), žlté polyetylénové vrece  PLASTY, 
čierne alebo šedé polyetylénové vrece KOVOVÉ OBALY a NÁPOJOVÉ KARTÓNY, 
SKLO voľne uložené resp. v jutových vreciach. Vrecia sú po vyprázdnení vrátené späť 
užívateľovi. V prípade poškodenia polyetylénového vreca je toto vrece nahradené 
novým a to oprávnenou organizáciou. Distribúciu zberných vriec spolu 
s Harmonogramom zberu na nasledujúci kalendárny rok zabezpečuje mesto na svoje 
náklady prostredníctvom oprávnenej organizácie. 

4. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia zber oddelene vyseparovaných zložiek 
z komunálneho odpadu zabezpečujú vlastnými prostriedkami odovzdaním u oprávnenej 
organizácie na zber odpadov.  Prevádzkovateľ zariadenia vystaví pre právnickú osobu 
alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu 



o množstvovom zbere komunálneho odpadu, potvrdenie o odovzdaní vyseparovaných 
zložiek komunálneho odpadu s názvom odovzdanej komodity a množstvom 
komunálneho odpadu. 

5. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia zber a likvidáciu separovateľných 
zložiek odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet 
podnikania (napr. obalové materiály) zabezpečujú na vlastné náklady na základe 
zmluvného vzťahu s oprávnenou organizáciou tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných 
priestranstiev a ich okolia. 

6. Všetci pôvodcovia komunálneho odpadu majú možnosť počas celého roka uložiť 
vyseparované zložky komunálneho odpadu uvedené v odseku 1 aj v zbernom dvore na 
Garážovej ulici č.1 počas prevádzkovej doby.  

7. Ak ide o odpady z obalov, mesto Prievidza je oprávnené uzavrieť zmluvu o spolupráci aj 
s osobou, ktorá si plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa 
osobitného zákona (povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 529/2002 
Z.z. o obaloch).  

 
 
 

§ 7 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom z verejnej zelene, z pozemkov 

fyzických a právnických osôb a pohrebísk 
 

 
1. Zber biologicky rozložiteľného odpadu (zatiaľ len tzv. zeleného odpadu) z domácnosti 

(záhrad a pod.) je zabezpečovaná mestom: 
a) Dvakrát ročne v čase jarného a jesenného upratovania zberom na stanovištiach určených 

mestom. Zber uskutoční oprávnená organizácia, ktorá má s mestom uzatvorený 
zmluvný vzťah. Termín zberu biologicky rozložiteľného odpadu pre dané spádové 
oblasti bude občanom oznámený zvyčajným spôsobom. Spádové oblasti stanovíšť sú 
uvedené v prílohe č.3. Biologicky rozložiteľné odpady budú následne spracované 
v kompostárni prevádzkovanej oprávnenou organizáciou.  

b) Celoročným odberom biologicky rozložiteľného odpadu (zeleného) v prevádzke 
kompostárne v čase prevádzky kompostárne. 

c) Bioodpad zo záhrad, parkov, vrátane cintorínov a ďalšej zelene sa zakazuje 
zneškodňovať spaľovaním. 

2. Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov z údržby a starostlivosti o 
verejnú zeleň zabezpečuje mesto prostredníctvom oprávnenej organizácie pristavením 
vozidla a naložením priamo na vozidlo, podľa skutočnej potreby počas celého roka. 
Oprávnená organizácia je povinná zabezpečiť druhotné využitie týchto bioodpadov. 

3. Separáciu biologicky rozložiteľného odpadu je mesto povinné zabezpečiť v zmysle 
stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou Slovenskej 
republiky. 

4. Odpady z pohrebísk sa zhromažďujú do veľkoobjemových kontajnerov. Do týchto 
kontajnerov môžu obyvatelia a správca cintorína zhromažďovať odpady z údržby 
cintorína. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné 
druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z pohrebiska.  

5. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na 
pohrebisku na vlastné náklady. 



§ 8 
Nakladanie s komunálnym odpadom z verejných priestranstiev a verejných 

komunikácií 
 
1. Zber a zneškodňovanie odpadov z verejných priestranstiev a z verejných komunikácií 

zabezpečuje mesto na svoje náklady pravidelne počas celého roka, prostredníctvom 
oprávnenej organizácie, vrátane zberu posypového materiálu po zimnej údržbe. Mesto 
rozhodne o druhotnom využití zozbieraného posypového materiálu, resp. o jeho 
zneškodnení v súlade so zákonom. 

2. Na verejných priestranstvách mesto zabezpečí na svoje náklady v dostatočnom počte 
verejné odpadkové koše (rekreačné koše), rozmiestni ich v jednotlivých oblastiach 
mesta podľa skutočných potrieb v zónach mesta s najväčším pohybom obyvateľov a 
zabezpečí ich pravidelné vyprázdňovanie a údržbu na vlastné náklady. 

3. Do verejných odpadkových košov je zakázané ukladať odpady vyprodukované v 
prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, 
separovateľné zložky odpadu a ďalšie odpady, na ktoré nie sú tieto koše určené .   

4. Zber a zneškodňovanie komunálnych odpadov z verejných odpadových košov 
(rekreačných košov) zabezpečuje oprávnená organizácia na základe zmluvného vzťahu. 

 
 

§ 9 
Nakladanie s objemnými odpadmi  

 
1. Mesto zabezpečuje na svoje náklady podľa potreby, najmenej 2-krát do roka, zber a 

prepravu objemných odpadov od obyvateľov mesta  (z určených stanovíšť) na účely ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia a to za predpokladu, že objemný odpad vznikol na 
území mesta. 

2. Mesto oznámi miestne obvyklým spôsobom (mestský rozhlas, miestna tlač, vývesné 
tabule a pod.) termín zberu objemného odpadu. Zber objemných odpadov sa uskutoční 
prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na 
stanovištiach určených mestom.  

3. Obyvatelia mesta sú povinní ukladať objemné odpady výhradne do veľkoobjemových 
kontajnerov. Objemné odpady musia byť do kontajnerov ukladané v zmenšenom 
objeme (napr. v rozobratom stave na dosky). 

4. Do veľkoobjemových kontajnerov sa zakazuje ukladať: 
a) stavebné odpady vyžadujúce stavebné povolenie 
b) objemné odpady v nezmenšenom objeme 
c) okná a okenné rámy vznikajúce pri rekonštrukcií bytov alebo domov 
d) objemné odpady dovezené z iných území ako z územia mesta Prievidza 
e) nebezpečné odpady ako sú chladničky, elektrozariadenia, kyseliny, pneumatiky 
a pod. 
f) biologicky rozložiteľný odpad – tráva a konáre z pozemkov právnických 
a fyzických osôb  
g) zakazuje sa tiež ukladanie objemných odpadov vedľa veľkoobjemových 
kontajnerov  



5. Obyvatelia mesta  majú možnosť počas celého roka uložiť objemný odpad vzniknutý na 
území mesta aj v prevádzke zberného dvora na Garážovej ulici č.1 v prevádzkovom 
čase a to po predložení dokladu totožnosti.  

 
§ 10 

Nakladanie s drobným stavebným odpadom 
 

1. Mesto zabezpečuje na svoje náklady podľa potreby, najmenej 2-krát do roka, zber a 
prepravu drobných stavebných odpadov od obyvateľov mesta na účely ich zhodnotenia 
alebo zneškodnenia a to za predpokladu, že drobný stavebný odpad vznikol na území 
mesta.  

2. Mesto oznámi miestne obvyklým spôsobom (mestský rozhlas, miestna tlač, vývesné 
tabule a pod.) termín zberu drobných stavebných odpadov. Zber drobných stavebných 
odpadov sa uskutoční prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú 
rozmiestnené na stanovištiach určených mestom.  

3. Obyvatelia mesta sú povinní ukladať drobné stavebné odpady výhradne do 
veľkoobjemových kontajnerov.  

4. Do veľkoobjemových kontajnerov sa zakazuje ukladať: 
a) stavebné odpady vyžadujúce stavebné povolenie 
b) okná a okenné rámy vznikajúce pri rekonštrukcií bytov alebo domov 
c) drobné stavebné odpady dovezené z iných území ako z územia mesta Prievidza 
d) nebezpečné odpady ako sú chladničky, elektrozariadenia, kyseliny, pneumatiky 
a pod. 
e) biologicky rozložiteľný odpad – tráva a konáre z pozemkov právnických 
a fyzických osôb  
f) zakazuje sa tiež ukladanie drobných stavebných odpadov vedľa veľkoobjemových 
kontajnerov  

5. Obyvatelia mesta  majú možnosť počas celého roka odovzdať drobný stavebný odpad aj 
v prevádzke zberného dvora v prevádzkovom čase a to po predložení dokladu totožnosti 
fyzickej osoby odovzdávajúcej odpad, fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba 
predloží výpis zo živnostenského resp. obchodného registra . Pri viacčlenných rodinách 
je potrebné preukázanie hodnoverným dokladom o členoch rodiny (napr. potvrdenie z 
MsÚ o trvalom pobyte). Za uloženie takéhoto odpadu v množstve do 1m3 obyvateľ 
mesta nezaplatí žiadnu finančnú úhradu, musí však preukázať, že je obyvateľom mesta 
alebo doložiť doklad vlastníctva rekonštruovanej nehnuteľnosti, hodnovernosť 
vzniknutého drobného stavebného odpadu dokladom o rekonštrukcií napr. ohlásením 
drobnej stavby, súhlasom spoločenstva vlastníkov bytov alebo bytového spoločenstva 
na prestavbu bytu, súhlasné stanovisko statika, zmluvný vzťah na rekonštrukciu a pod. 
V prípade vyššej tvorby drobného stavebného odpadu ako je uvedené, zaplatí občan za 
zneškodnenie drobných stavebných odpadov poplatok vo výške stanovenej  
prevádzkovateľom skládky.  

6. Zhodnotenie alebo zneškodnenie stavebných odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom 
výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania fyzických osôb - podnikateľov 
a právnických osôb (ktoré nie sú komunálnym odpadom a vznikajú na území mesta) sú 
tieto osoby povinné zabezpečiť na vlastné náklady na základe objednávky u oprávnenej 
organizácie tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a ich okolia (betóny, 
okná, strešná krytina a pod). 



7. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných 
prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva 
tieto práce. 

 
§ 11 

Zhodnocovanie komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád a rekreačných oblastí 
 
 

1. Za zhodnocovanie komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád zodpovedá príslušná 
záhradkárska organizácia. 

a) odpad zo zelene a poľnohospodárskych plodín sú záhradkári, chatári 
a vinohradníci povinní kompostovať, 

b) zber a odvoz komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád sa vykonáva 2 x 
ročne na jar a na jeseň, počas 1 týždňa, prostredníctvom veľkoobjemových 
kontajnerov, 

c) termín umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov bude uverejnený obvyklým 
spôsobom. 

2. Pôvodcovia komunálneho odpadu z rekreačných chát, chalúp mimo zastavanej časti 
obce, v ťažko dostupných terénoch komunálny odpad ukladajú do polyetylénových 
vriec. Polyetylénové vrecia vydáva na požiadanie oprávnená organizácia. 

 
 
 

Oddiel IV. 
STANOVIŠTIA NÁDOB NA KOMUNÁLNY ODPAD 

 
 

§ 12 
Umiestnenie zberných nádob 

 
1. O rozmiestnení zberných nádob na zmesový komunálny odpad a na separovateľné 
zložky komunálneho odpadu (uvedené v Prílohách č.1 a 2) rozhoduje mesto spolu s 
oprávnenou organizáciou. 
2. Pre účely ukladania komunálnych odpadov, ktorých pôvodcami sú fyzické osoby 
v častiach s hromadnou bytovou výstavbou sú na území mesta zriadené spádové oblasti so 
stanovišťami 1100 L nádob . Spádové oblasti  s určením stanovišťa nádob na komunálne 
odpady tvoria prílohu č.4 tohto VZN. 
3. Pre účely ukladania komunálnych odpadov fyzických osôb v častiach s individuálnou 
bytovou výstavbou sú nádoby prideľované priamo k nehnuteľnosti. 
4. Spôsob prideľovania nádob je stanovený v § 4 a § 5 tohto VZN. 
 
 

§ 13 
Ďalšie podmienky nakladania s odpadmi na území mesta 

 
1. Systém nakladania s odpadmi v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za 

záväzný systém na celom území mesta vrátane mestských častí, resp. na všetkých 
katastrálnych územiach, ktoré tvoria mesto Prievidza. 



2. Mesto sa pri nakladaní s odpadmi riadi aj platným Programom odpadového 
hospodárstva (POH) mesta. 

3. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, sú povinné podať priznanie k miestnemu 
poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady alebo uzatvoriť zmluvu s 
mestom na mobilný zber a zneškodnenie komunálneho odpadu v rozsahu podľa ich 
skutočnej potreby tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia. 

4.  Pôvodca odpadov, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, je v zmysle platnej 
legislatívy povinný zabezpečiť zhodnotenia a zneškodnenie odpadov vznikajúcich pri 
bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania a to na vlastné náklady, 
uzatvoriť s oprávnenou organizáciou zmluvu na odber takéhoto odpadu a dať u nej 
objednávku na pristavenie zberných nádob. Takto vzniknutý odpad nie je komunálnym 
odpadom. Na uvedené sa vzťahujú všetky povinnosti vyplývajúce z platnej právnej 
úpravy (vedenie evidenčných listov, podávaní hlásení o vzniku odpadu, sprievodné listy 
nebezpečných odpadov a pod.). 

5. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú tiež povinné riadiť sa platným VZN 
o miestnych daniach a poplatkoch. 

 
 
 

Oddiel V. 
SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV S OBSAHOM  

ŠKODLIVÝCH LÁTOK 
 
 

§ 14 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi s obsahom škodlivých látok 

 
1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi s obsahom škodlivých látok, ktoré vznikli na území 

mesta a ktorých pôvodcom sú obyvatelia mesta zabezpečuje mesto Prievidza na základe 
zmluvného vzťahu prostredníctvom oprávnenej organizácie. 

2. Vyseparované komunálne odpady s obsahom škodlivých látok môžu obyvatelia mesta 
odovzdať: 
a) celoročne, dovezením na vlastné náklady do prevádzky zberného dvora na Garážovej 

ulici č.1 v Prievidzi v čase prevádzky zberného dvora. Pri odovzdaní nebezpečných 
odpadov je potrebné predložiť doklad totožnosti. Komunálne odpady s obsahom 
škodlivých látok, ktoré je možné v prevádzke zberného dvora odovzdať sú uvedené v 
prílohe č.5. 

b) odovzdaním komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok v čase mobilného 
zberu. Mobilný zber odpadov prebieha na stanovištiach a v danom čase na základe 
zmluvného vzťahu s oprávnenou organizáciou. Termíny zberu budú občanom 
oznámené obvyklým spôsobom (média, rozhlas, informačné letáky, vývesné tabule 
a pod. Zoznam komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok, ktoré je možné 
odovzdať pri mobilnom zbere sú uvedené v prílohe č.6 

3. Komunálne odpady s obsahom škodlivých látok je zakázané navzájom zmiešavať a 
ukladať spolu s ostatným komunálnym odpadom.  

4.  Právnické osoby a fyzické osoby–podnikatelia  zber a zneškodňovanie nebezpečných 
odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacom predmet 
podnikania zabezpečujú na vlastné náklady v súlade s platnou právnou úpravou 
uzatvorením zmluvy s príslušnou oprávnenou organizáciou. 



§ 15 
Nakladanie s elektroodpadmi z domácnosti 

 
1. Historický elektroodpad je odpad z elektrozariadení, ktoré boli uvedené na trh pred 13. 

augustom 2005.  
2. Zber elektroodpadu z domácností je zabezpečovaný: 

a) mestom prostredníctvom celoročného zberu v prevádzke zberného dvora na 
Garážovej ulici č.1 v Prievidzi. Elektroodpad musí byť kompletný, bez chýbajúcich 
častí. 

b) prostredníctvom distribútorov elektrozariadení. Distribútor elektrozariadení je 
povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj 
elektrozariadení. Distribútor elektrozariadení môže spätný odber odmietnuť, ak 
odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z 
ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie iným odpadom predstavuje 
riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu; s odmietnutým elektroodpadom sa ďalej 
nakladá podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch. 

3. Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré spadajú do kategórií elektrozariadení uvedených 
v prílohe č. 7 VZN.  

 

Oddiel VI.  

Nakladanie s komunálnymi odpadmi mimo Harmonogramu zberu 
 

§ 16 
Zberný dvor 

1. Za účelom hospodárneho a efektívneho napĺňania cieľov odpadového hospodárstva, ako 
aj Programu odpadového hospodárstva mesta je na území mesta zriadený zberný dvor 
pre dočasné uskladnenie určitých druhov odpadu pre potrebu ich následného 
spracovania, resp. zneškodnenia v súlade s platnou právnou úpravou. 
Prevádzkovateľom tohto zberného dvora na ulici Garážová č.1 je fy TEZAS, spol. s r.o. 

2. V zbernom dvore je možné za účelom ďalšieho spracovania alebo následného 
zneškodnenia oprávnenou organizáciou dočasne uložiť do špeciálnych nádob na to 
určených, alebo na určenú plochu v zbernom dvore nasledovný odpad: 

a) papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly 
b) pneumatiky, 
c) objemný odpad 
d) drobné stavebné odpady, 
e) niektoré nebezpečné odpady  

 
Odpady s priradeným katalógovým číslom a kategóriou odpadu, ktoré je možné 
odovzdať v prevádzke zberného dvora sú uvedené v prílohe č.5 VZN. 

3. Prevádzkovateľ zberného dvora je zodpovedný za naloženie s odovzdaným odpadom 
v súlade s platnou právnou úpravou.    

4. Obyvatelia mesta  Prievidza majú možnosť počas celého roka odovzdať odpad (uvedený 
v prílohe č.5) vzniknutý na území mesta v prevádzke zberného dvora v prevádzkovom 
čase a to po predložení dokladu totožnosti bezodplatne. 



5. Oprávnená organizácia prevádzkujúca zberný dvor je oprávnená odobrať odpad aj od 
iných fyzických a právnických osôb ako sú obyvatelia mesta Prievidza za úhradu.  

 
 

§ 17 
Kompostáreň 

 
1. Kompostáreň slúži na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov – slama, konáre, 

kríky, tráva, lístie, kuchynský a reštauračný odpad, bioodpad z domácností. 
2. V procese kompostovania sa budú zhodnocovať nasledovné druhy odpadov: 

a.) 02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy),    O 
 kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracovávané  
 mimo miesta vzniku 

b.)   20 01 08   biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 
c.)   20 02 01   biologicky rozložiteľný odpad O  

3. Pôvodcovia odpadu majú možnosť počas celého roka odovzdať biologicky rozložiteľný 
odpad vzniknutý na území mesta, uvedený v bode 2. v prevádzke kompostárne 
v prevádzkovom čase a to po predložení dokladu totožnosti. 

4. Zber biologicky rozložiteľného odpadu (zeleného) je zabezpečovaný v zmysle §7 VZN. 
 
 
 

Oddiel VII.  
POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH SUBJEKTOV 

 

§ 18 
Povinnosti  a zákazové ustanovenia pôvodcov komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov 
 

1. Všetci pôvodcovia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území 
mesta sú povinní: 

a) stať sa účastníkmi zavedeného systému nakladania s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom, 

b) ukladať komunálny odpad a drobný stavebný odpad iba do určených zberných 
nádob a zberných vriec, 

c) zapojiť sa do separovaného zberu jednotlivých zložiek odpadov; vyseparované 
zložky odpadov ukladať do príslušných nádob a vriec podľa zaužívaných pravidiel, 

d) s poskytnutou zbernou nádobou alebo zberným vrecom zaobchádzať šetrne tak, aby 
bola zabezpečená maximálna životnosť zberných nádob a maximálna obrátkovosť 
zberných vriec,  

e)  každý pôvodca je povinný sa o zverenú nádobu starať, zabezpečiť ju pred 
odcudzením. V prípade odcudzenia je občan povinný bezodkladne nahlásiť 
odcudzenie nádoby mestskej polícií a príslušnému oddeleniu mestského úradu. 

e) odpratať v zimnom období sneh z okolia poskytnutej zbernej nádoby, prípadne 
odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli brániť zberovému vozidlu pri vyprázdňovaní 
zbernej nádoby, 

f) udržiavať čistotu okolo zberných nádob. Znečistenie spôsobené vlastnou 
nedbanlivosťou okamžite odstrániť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia, 



g) veko na zbernej nádobe sa musí uzatvárať aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia 
úletom ľahkých materiálov, 

h) zberné nádoby alebo zberné vrecia pripraviť v dohodnutý deň na vyprázdnenie 
alebo odber pred bránu rodinného domu, alebo na určené miesto tak, aby boli ľahko 
prístupné zberovému vozidlu. Ak bola zberná nádoba kvôli vyprázdneniu 
užívateľom premiestnená, je užívateľ povinný zbernú nádobu hneď po vyprázdnení, 
najneskôr v ten istý deň, uložiť späť na vyhradené miesto,  

i) nepremiestňovať svojvoľne zberné nádoby z verejných zberných stanovíšť na iné 
stanovištia. 

 
 
2. Všetkým pôvodcom komunálneho odpadu sa zakazuje: 

a) Manipulovať s nádobami na komunálne odpady a separovateľné zložky 
komunálneho odpadu (premiestňovať , poškodzovať ich alebo ich využívať na iné 
účely, než je stanovené v tomto nariadení). 

b) Uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade 
so zákonom a týmto nariadením. 

c) Ukladať odpady mimo určených zberných nádob a zberných vriec.  
d) Zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom a týmto 

nariadením. 
e) Spaľovať odpady na území mesta, a to aj odpady uložené v zberných nádobách. 
f) Vyberať odpady zo všetkých druhov zberných nádob a zberných vriec. 
g) Zmiešavať nebezpečné odpady s obsahom škodlivín s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom. 
h) Používať zberné nádoby určené na dočasné ukladanie komunálnych odpadov 

(veľkoobjemové kontajnery a iné), umiestnené na verejnom priestranstve, na 
ukladanie odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich 
predmet podnikania. 

i) Vyberať odpady a ich jednotlivé zložky z telesa riadenej skládky odpadov.  
j) Ukladať nebezpečné odpady, aj zabalené v nebezpečných odpadoch-obaloch, na 

verejné priestranstvo mimo stanoveného termínu mobilného zberu. 
k) Vyhadzovať odpad alebo zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do 

vodného toku. 
l) Vypúšťať zvyšky nebezpečných odpadov do povrchových vôd, podzemných vôd a 

do kanalizácie. 
m) Uložiť opotrebované pneumatiky alebo odpad z pneumatík do zberných nádob na 

ukladanie komunálneho odpadu. 
n) Ukladať do zberných nádob iné druhy odpadu, než pre ktoré boli určené; najmä 

      1/ zeminu, 
      2/ objemné odpady, drobné stavebné odpady, 
      3/ odpady toxické, rádioaktívne, výbušné, horľavé, žieravé, infekčné, 
      4/  zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je zavedený separovaný zber,... 

o) Zhutňovať obsah zberných nádob alebo ich zapaľovať. 
p) Poškodzovať zberné nádoby a vylepovať na ne plagáty alebo kresliť. 

 

 

 



§ 19 
Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie 

 
 
1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie ako pôvodcovia odpadu sú 

povinné nahlásiť vznik novej prevádzky na území mesta mestskému úradu a požiadať 
o nádobu na komunálny odpad. 

2. V prípade záujmu o množstvový zber sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické 
osoby povinné uzatvoriť zmluvu na vývoz a zneškodňovanie odpadov s mestom 
Prievidza na množstvový zber komunálnych odpadov.  

3. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie ako pôvodcovia odpadu sú 
povinné zapojiť sa do separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, 
ktorých separovaný zber je na území mesta realizovaný. 

 
 

§ 20 
Povinnosti oprávnenej organizácie 

 
 

1. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta 
Prievidza môže len ten, kto má na vykonávanie tejto činnosti uzatvorenú zmluvu 
s mestom. 

2. Oprávnená organizácia je povinná vykonávať všetky činnosti súvisiace s nakladaním s 
odpadmi na území mesta  s odbornou znalosťou v súlade s platnými právnymi 
predpismi v oblasti nakladania s odpadmi. 

3. Zabezpečovať riadny zber, odvoz, triedenie a zneškodňovanie komunálneho odpadu 
podľa spracovaného harmonogramu, v pravidelných intervaloch, minimálne 1 krát za 7 
dní v lokalitách mesta s individuálnou bytovou výstavbou a minimálne 2 krát za 7 dní 
v sídlištnej zástavbe s bytovými domami. Pri množstvovom zbere je oprávnená 
organizácia povinná zabezpečiť zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho 
odpadu v zmysle uzatvorených zmlúv medzi mestom a subjektom.  

4. Zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 
a triedenia komunálnych odpadov v meste. 

5. Pri zriaďovaní stanovíšť zberných nádob dbať v spolupráci s mestom na to, aby: 
a) boli dodržané zásady hygieny a estetiky; 
b) nádoby neboli vzdialené viac ako 10 metrov od možnosti prístupu zberným 

vozidlom; 
c) bol k nim bezpečný a dostatočne priestranný prístup; 
d) neboli umiestňované na chodníkoch, parkoviskách a vozovke; 
e) boli uložené na spevnenom podklade; 
f) neboli umiestnené priamo pod oknami obytných, školských, zdravotníckych 

a iných budov alebo v blízkosti detských ihrísk, fontán, sôch, pamätníkov 
a podobných objektov. 

6. Udržiavať zberné nádoby v primeranom technickom stave, vymeniť tie, ktoré sú 
poškodené nad prípustnú mieru. Za primeraný technický stav sa považuje stav, kedy je 
nádoba celistvá, má funkčný uzatvárací mechanizmus, prípadne funkčné kolieska, 
pokiaľ je nimi vybavená. Výmenu alebo opravu poškodených alebo nefunkčných 



nádob je oprávnená organizácia povinná zabezpečiť do 48 hodín od doby, kedy sa o ich 
nevyhovujúcom stave dozvedela. 

7. Očistiť stanovištia zberných nádob a odstrániť odpad, ktorý sa vysypal zo zbernej 
nádoby pri manipulácii s ňou. 

8. Zabezpečiť miesto a prevádzku zberného dvora v spolupráci s mestom Prievidza 
(vlastníkom pozemku), kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych 
odpadov v rámci separovaného zberu. 

9. Vypracovať a zverejniť harmonogram odvozu komunálneho odpadu tak, aby občania 
mali možnosť oboznámiť sa s termínom odvozu komunálneho odpadu vo svojom 
bydlisku.  

10. Dodržiavať dohodnutý harmonogram odvozov s výnimkou objektívnych dôvodov, 
kedy nemôže byť vývoz uskutočnený (nepriaznivé počasie, technické problémy 
a pod.). V takom prípade bude zberná nádoba vyprázdnená dodatočne. 

11. Zabezpečiť dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

12. V oprávnených prípadoch vykonať preventívnu dezinfekciu zberných nádob. 
13. Oprávnená organizácia je povinná viesť presnú evidenciu o odobratých komunálnych 

odpadoch vzniknutých na území mesta, od pôvodcov a držiteľov pre účely evidencie 
odpadov, a to podľa druhu, ich množstva a miesta uskladnenia alebo zneškodnenia 
a poskytnúť tieto informácie mestu do 7 dní nasledujúceho mesiaca za predošlý mesiac. 

14. Priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a podiely 
odpadov z obalov na celkovom objeme vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov 
a ohlásiť mestu Prievidza každú podstatnú zmenu v zložení a podieloch odpadov z 
obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva mesta.  

15. Oprávnená organizácia je povinná nakladať s odpadmi na území mesta iba na základe 
uzatvorenej zmluvy. 

16. Ďalšie práva a povinnosti oprávnených organizácií upravia zmluvy uzatvorené medzi 
mestom a oprávnenými organizáciami. 

 
 

§ 21 
 Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

 
 
1. Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ďalej „poplatok“, 

platí mestu Prievidza pôvodca odpadu. 
2. Sadzba poplatku a spôsob úhrady je stanovená na jeden rok príslušným všeobecne 

záväzným nariadením mesta. 
3. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s 

nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich 
zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. 

4. Výnosy z pokút uložených za nezákonné nakladanie s odpadmi sú príjmom  rozpočtu 
mesta. 

 
 
 
 



§ 22 
Kompetencie mesta 

 
1. Mesto je vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva oprávnené: 

a) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve; 
b) poskytovať držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na 

nakladanie s odpadmi na území mesta, 
2. Organizácia oprávnená na zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu 

a drobného stavebného odpadu je v prípade porušenia VZN oprávnená neuskutočniť 
vývoz nádoby na komunálny odpad. 

 
§ 23 

Priestupky, pokuty 
 
1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch [§18 ods.3 
písm. b)] a s týmto VZN – pokuta do 165,96 eur 

b) uloží komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na 
účely ich zberu na iné miesto a do iných zberných nádob zodpovedajúcich systému 
zberu komunálnych odpadov, než na to určených mestom v rozpore so zákonom 
o odpadoch [§18 ods.3 písm. a) a § 39 ods.5 písm. c)]a v tomto VZN – pokuta do 
165,96 eur  

c) bezodkladne neoznámi, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, že na 
jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch [§18 
ods.6]a s týmto VZN – pokuta do 165,96 eur 

d) neposkytne obcou požadované údaje v súvislosti s nakladaním s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v zmysle zákona o odpadoch [§39 
ods.9] – pokuta do 165,96 eur 

e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom 
o odpadoch [§ 40c] a týmto VZN – pokuta do 663,87 eur 

2. Za porušenie ustanovení tohto VZN  právnickou osobou môže primátor mesta uložiť 
pokutu   v zmysle platných právnych predpisov. 

3.  Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu mesta Prievidza. 
    
 

§ 24 
Kontrolná činnosť 

 
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnené vykonávať: 

a) Mestský úrad v Prievidzi - poverení pracovníci 
b) Mestská polícia v Prievidzi; 
c) Kontrolór mesta 
d) Osoby poverené primátorom mesta (oprávnená organizácia). 

 
 
 
 
 
 



Oddiel VIII. 
SPOLOĆNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
§ 25 

Spoločné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie je vydané na základe POH mesta a vychádza platnej 
právnej úpravy v  odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky.  

2. Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na 
podnikanie, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ako aj iných zákonov, nie sú týmto nariadením 
dotknuté.  

3. Mesto zabezpečuje zber komunálneho odpadu ako aj jeho jednotlivých vyseparovaných 
zložiek a drobného stavebného odpadu prostredníctvom oprávnenej osoby, s ktorou má 
uzavretú osobitnú zmluvu.    

4. Za nakladenie s komunálnymi odpadmi na území mesta je zodpovedný mestský úrad 
(jeho príslušné oddelenie), ktorému je možné adresovať návrhy, sťažnosti či podnety 
týkajúce sa tejto problematiky.  

 
§ 26 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Týmto nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta č.57/2001 o odpadoch 

z dňa 11.12.2001,  ktoré bolo prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva č. 259/2001. 
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Prievidzi dňa 15.12. 2009  uznesením č.390/2009. 
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť  15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli 

mesta. 
 

 
 

 
Ing. Ján B o d n á r , v. r. 

                                                                                                                   primátor mesta 



Príloha č.1: Harmonogram zberu 110 L a 1100 L nádob na komunálny odpad 
 

Lokalita por.číslo Ulica Vývozný deň 
110 L 1100 L 

Zapotôčky 1 Za depom St Po, Št 
Nové mesto 2 Ulica J. Kollára St  
 3 Ulica J. G. Tajovského St  
 4 Májová ulica St  
 5 Ulica T. Milkina St  
 6 Tenisová ulica St  
 7 Ulica J. Červeňa St  
 8 Ulica Š. Závodníka St St 
 9 Ulica R. Jašíka St Po, Št 
 10 Ulica I. Krasku St Po, Št 
 11 Ulica A. Mišúta St Po, Št 
 12 Ulica P. Dobšinského St Po, Št 
 13 Ulica J. Bendíka St Po, Št 
 14 Rad L. N. Tolstého St Po, Št 
 15 Ulica J. Francisciho St Po, Št 
 16 Ulica A. Bednára St Po, Št 
 17 Ulica J. I. Bajzu St Po, Št 
 18 Ulica E. M. Šoltésovej St Po, Št 
 19 Sad D. Tatarku St Po, Št 
 20 Ulica Ľ. Ondrejova  Po, Št 
 21 Ulica J. Fándlyho St Po, Št 
 22 Ulica J. Matušku  Po, Št 
 23 Ulica J. Okáľa St Po, Št 
 24 Ulica I. Bukovčana St Po, Št 
 25 Nábrežná ulica  Po, St, Pi 
 26 Bojnická St Po, Št 
 27 Ulica olympionikov St Po, Št 
 28 Ulica M. Falešníka  Ut 
 29 Atriová ulica St Po, Št 
 30 Ulica J. M. Hurbana St Po, Št 
 31 Ulica M. Rázusa St Po, Št 
 32 Šuleková ulica St Po, Št 
 33 Ulica P. J. Šafárika St Po, Št 
 34 Jégého ulica St Po, Št 
 35 Ulica J. Palárika St Po, Št 
 36 Urbánkova ulica St Po, Št 
 37 Ulica J. Roháča St Po, Št 
 38 Ulica A. Žarnova St Po, Št 
 39 Mliekarenská ulica St Po, Št 
Píly 40 Ulica Š. Králika  Po, Št 
 41 Riečna ulica Po Ut 
 42 Priechodná ulica Po  
 43 Stredná ulica Po  
 44 Úzka ulica Po Po, Št 
 45 Zadná ulica Po  
 46 Letisková ulica Po Ut, Pi 



 47 Západná ulica Po  
 48 Súkenícka ulica Po  
 49 Obuvnícka ulica Po  
 50 Sklenárska ulica  Po Po 
 51 Tkáčska ulica Po Po 
 52 Klampiarska ulica Po Po 
 53 Garbiarska ulica Po Po 
 54 Mlynská ulica Po Po 
 55 Ulica A. Rudnaya  Ut, Pi 
 56 Okružná cesta  Ut, Pi 
 57 Priama ulica  Ut, Pi 
 58 Malookružná ulica  Ut, Pi 
 59 Sadová ulica Ut Ut, Pi 
 60 Ulica J. Krála Pi Ut, Pi 
 61 Ulica S. Chalúpku  Ut, Pi 
 62 Ulica J. Žirku  Po, Št 
 63 Banícka ulica  Ut, Pi 
 64 Ulica J. Siváka  Po, Št 
 65 Ulica J. Palkoviča  Po, Št 
 66 Ulica J. Škopca  Po, Št 
 67 Ulica B. Björnsona Po, Št Po, Št 
 68 Ulica D. Krmana  Po, Št 
 69 Ulica D. Kubíka  Po, Št 
 70 Tichá ulica  Po, Št 
 71 Malá ulica  Po, Št 
 72 Ulica M. R. Štefánika Po, Št Po, Št 
 73 Ulica A. H. Gavloviča Po, Št Po, Št 
 74 Ulica P. Benického  Po, Št 
 75 Vnútorná ulica  Ut, Pi 
 76 Gorazdovo nábrežie  Ut, Pi 
 77 Súbežná ulica  Ut, Pi 
 78 Krajná ulica  Po, Št 
 79 Ulica J. Pauleho  Po, Št 
 80 Trhová ulica  Ut, Pi 
 81 Svätoplukova ulica   Po, Št 
 82 Ulica F. Madvu  Po, Št 
 83 Duklianska ulica St Po, Št 
 84 Mierové námestie St Po, Št 
 85 Nám. J. C. Hronského St Po, Št 
 86 Ulica Ľ. Štúra St St 
 87 Ulica A. Sládkoviča St St 
 88 Ulica J. Murgaša  Ut, Pi 
 89 Ulica A. Stodolu  Ut, Pi 
 90 Bojnická cesta St Po, Št 
 91 Ulica S. Baniča  Ut, Pi 
 92 Slnečná ulica St  
 93 Snežienková ulica St  
 94 Klinčeková ulica St  
 95 Tulipánová ulica St  
 96 Narcisová ulica St  



 97 Astrová ulica St  
 98 Fialková ulica St  
Kopanice 99 Konvalinková ulica St  
Sever 100 Nezábudková ulica St  
 101 Včelárska ulica Ut Ut, Pi 
 102 Puškinova ulica Ut  
 103 Na stráňach St  
 104 Ulica I. Vysočana St Ut, Pi 
 105 Prírodná ulica Ut  
 106 Cesta Vl. Clementisa St Ut, Pi 
 107 Ulica M. Gorkého  Ut, Pi 
 108 Ulica A. Bernoláka  Ut, Pi 
 109 Ulica V. Benedikta  Ut, Pi 
 110 Ulica energetikov  Ut, Pi 
 111 Kocelová ulica  Ut, Pi 
 112 Mojmírova ulica  Ut, Pi 
 113 Agátová ulica Pi  
 114 Bôrová ulica Ut  
 115 Dubová ulica Ut  
 116 Smreková ulica Ut  
 117 Hrabová ulica Ut  
 118 Rakytová ulica Ut Ut, Pi 
 119 Jedľová ulica Ut  
 120 Jaseňová ulica Ut  
 121 Lipová ulica Ut  
 122 Buková ulica Ut  
 123 Na Karasiny Pi Ut, Pi 
 124 Nad terasami Pi Ut, Pi 
 125 Makovického ulica Ut Ut, Pi 
 126 Ulica K. Novackého Ut, Št Ut, Pi 
 127 Mariánska ulica Ut Po, Št, Ut, Pi 
 128 Ulica J. Gramantíka Ut  
 129 Ulica S. Mečiara Ut  
 130 Ulica K. Kuzmányho Ut  
 131 Skrytá ulica Ut  
 132 ulica odbojárov Ut  
 133 Koncová ulica Ut  
 134 Bottova ulica Ut  
 135 Ulica J. Alexyho Ut  
 136 Jánošíka ulica Ut  
 137 Rovná ulica Ut  
 138 Ulica J. Záborského Ut  
 139 Ulica M. Benku  Ut  
 140 Veterná ulica Ut Po, Št 
 141 Ulica M. Medveckej Ut  
 142 Ulica C. Majerníka Ut  
 143 Povstalecká ulica Ut  
 144 Partizánska ulica Ut  
 145 Medzibriežková ulica Ut  
 146 Hrnčiarska ulica Ut  



 147 Ulica B. Slančíkovej Ut  
 148 Ulica J. Jesenského Ut Po, Št 
Žabník 149 Vinohradnícka ulica Št  
Necpaly 150 Ulica M. Hodžu Po Po, Št 
Staré mesto 151 Ulica J. Hollého Po Po, Št 

Piesky 152 
Ulica Matice 
slovenskej Ut, Pi Ut, Pi 

 153 Záhradnícka ulica Št Po, Št 
 154 Cesta pod skalou Po Po 
 155 Košovská cesta Ut Po, Št 
 156 Ulica T. Vansovej Št Ut, Pi 
 157 Necpalská cesta Št  
 158 Staničná ulica Št  
 159 Zdravotnícka ulica Po  
 160 Nová ulica Po  
 161 Krátka ulica Št  
 162 Kvetná ulica Št  
 163 Športová ulica Št Ut, Pi 
 164 Ulica stavbárov  Št Ut,Pi 
 165 Železničiarska ulica Št  
 166 Traťová ulica Št  
 167 Lúčna ulica Št Ut, Pi 
 168 Nedožerská cesta Št Ut, Pi 
 169 Malonecpalská ulica Št  
 170 Veľkonecpalská ulica Št Ut, Pi 
 171 Polná ulica Št  
 172 Na záhumní Št  
 173 Pod horou Št  
 174 Urbárska ulica  Ut, Pi 
 175 Kútovská ulica Pi Ut, Pi 
 176 Dúbravská ulica  Ut, Pi 
 177 Majerská ulica  Ut, Pi 
 178 Gazdovská ulica  Ut, Pi 
 179 Hornonitrianska cesta St Ut, Pi 
 180 Kláštorná ulica Ut, Pi Ut, Pi 
 181 Hviezdoslavova ulica Ut, Pi Ut, Pi 
 182 Bakalárska ulica  Po, Št 
 183 Ulica M. Mišíka Po Po, Št 
 184 Šumperská ulica Po Po, Št 
 185 Ulica A. Hlinku Ut Ut, Pi 
 186 Námestie slobody Po, Št Ut,Pi 
 187 Rastislavova ulica Po Po, Št 
 188 Ulica G. Švéniho Po, Št Po, Št 
 189 Ulica Š. Moyzesa Po, Št Po, Št 
 190 Pribinovo námestie Po, Št Ut, Pi 
 191 Ulica A. Škarvana  Po, Št 
 192 Dlhá ulica  Po, Št 
 193 Nábrežie sv. Cyrila Po Po, Št 
 194 Nábrežie  sv. Metoda Po Po, Št 
 195 Ulica na nádvorí St St 



 196 Severná ulica St St 
 197 Cesta pod Banskou Po  
 198 Nábrežie  A. Kmeťa  Pi  
 199 Nábrežie J. Kalinčiaka Pi Ut, Pi 
 200 Malolehotská  ulica Pi  
 201 Lehotská cesta Pi Po, St, Pi 
 202 Veľkolehotská cesta Pi  
 203 Východná ulica Pi Po, Št 
 204 Vápenická ulica Pi St 
 205 Hasičská ulica Po, Št St 
 206 Vajanského ulica Pi  
 207 Sitnianskeho ulica Pi  
 208 Ulica Ľ. Podjavorinskej Pi  
 209 Kukučínova ulica Pi  
 210 Skladová ulica St St 
 211 Cesta poľnohospodárov St St 
 212 Nadjazdová ulica St St 
 213 Priemyselná ulica Po St 
 214 Teplárenská ulica St St 
 215 Garážová ulica Po St 
 216 Moštenická ulica St St 
 217 Ciglianska cesta Po Po, St, Pi 
 218 Sebedražská cesta Po St 
 219 Podjazdová ulica St St 
 220 Montážna ulica St St 
 221 Inžinierska ulica St St 
 222 Strojárska ulica St Ut, Pi 
Veľká 
Lehôtka 223 Podhorská ulica Po  
 224 Mrazničná ulica Po  
 225 Uhlištná ulica Po  
 226 Vrchárska ulica Po  
 227 Hradecká ulica Po  
 228 Remeselnícka  ulica Po  
 229 Hlboká ulica Po  
 230 Školská ulica Po  
 231 Strmá  ulica Po  
 232 Roľnícka ulica Po  
 233 Ulica J. L. Bellu  Po  
 234 Viničná ulica Po Po 
 235 Mlynárska ulica Po  
 236 Na Lúčky Po  
Malá 
Lehôtka 237 Ulica F. Hečku Po  
 238 Ulica družby Po  
 239 Spojovacia ulica Po  
 240 Ružová ulica Po  
 241 Pod poliankou Po  
 242 Na lánoch Po  
 243 Na Vŕšku Po  
 244 Krížna ulica Po  



 245 1 Mája Po  
Hradec 246 Na Stanište Po  
 247 Pod Hrádkom Po  
 248 Pavlovská ulica Po  
 249 Južná ulica Po  
 250 Súhradská ulica Po  
 251 Parková ulica Po  
 252 Na záhrade Po  
 253 Pekná ulica Po  
 254 Richtárska ulica Po  
 255 Lesná ulica Po  
 256 Družstevná ulica Po  
 257 Pod Hájik Po  
 258 K potoku Po  
 259 Pod hôrku Po  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2: Harmonogram zberu separovateľných zložiek komunálneho odpadu 
v častiach s hromadnou bytovou výstavbou a s individuálnou bytovou výstavbou. 
 

Hromadná bytová výstavba 

Komodita Deň zberu 
Plasty Pondelok 
Papier Utorok 
Sklo Streda 
Kovové obaly Štvrtok 1x za 14 dní (nepárny týždeň) 
Viacvrstvové kombinované materiály Štvrtok 1x za 14 dní (nepárny týždeň) 
 
 

Individuálna bytová výstavba 

Okruh 
Deň zberu Ulica 

I. okruh  

Štvrtok 

Východná Vajanského Nábrežie A. Kmeťa Hollého 
Kukučinova Veľkolehotská Nábrežie J. Kalinčiaka Malá Lehôtka 
Podjavorinskej Malolehotská Nábrežie sv. Metoda Veľká Lehôtka 
Sitnianského Vápenická Nábrežie sv. Cyrila Hradec 

II. okruh 

Piatok 

Mlynská Zadná T. Milkina Klinčeková 
Tkáčska Stredná J. Červeňa Fialková 
Obuvnícka Úzka I. Krasku Astrová 
Súkennícka Riečna Májová Nedožerská 
Klampiarska Letisková Ciglianska Slnečná 
Garbiarska Átriová Sebedražská Na záhumní 
Ľ. Štúra Š. Závodníka Tulipánová Pod horou 
Sládkoviča J. G. Tajovského Snežienková Veľkonecpalská 
Duklianska R. Jášík  Nezábudková Poľná 
Bojnická Tenisová Narcisová Malonecpalská 
Priechodná J. Kollára Konvalinková  

III. okruh 

Sobota 

Mariánska Koncová Rakytová Športová 
Medzibriežková J. Gramantíka Lipová Lúčna 
Puškinova S. Mečiara Jedľová T. Vansovej 
Necpalská J. Záborského Jaseňová Nová 
Slančíkovej M. Benku Hrabová Zdravotnícka 
Jánošíková Medveckej Bôrová Vinohradnícka  
Kuzmányho Partizánska Buková Záhradnícka 
Odbojárov C. Majerníka Dubová Povstalecká 
Bottova Veterná Staničná Stavbárov 
Skrytá Prírodná Železničiarska Na stráňach 
Alexyho Včelárska Traťová  
Nováckeho Smreková Kvetná  
Rovná Hrnčiarska Krátka  

 
 



Príloha č.3: Zber biologicky rozložiteľného odpadu (zo zelene) - stanovištia zberu 
 

VO č.1 

Východná 
Nábrežie A. Kmeťa 
Vinohradnícka 
Staničná 
Stavbárov 
Športová 
Veľkonecpalská -kaplnka 
Poľná -KD 
Na záhumní 
Snežienková 

VO č.2 
Ľ. Štúra 
Sklenárska 
Zadná 

VO č.3 
Za depom 
Átriová 
J. Červeňa 

VO č.4 

J. Jesenského - Medzibriežková 
Puškinova 
K. Novackého 
K. Novackého - M. Benku 
S. Mečiara - Energetikov 
Dubová 

VO č.5 Veľká Lehôtka - KD 
Veľká Lehôtka - Uhlištná 

VO č.6 

Malá Lehôtka F. Hečku dolný 
koniec 
Malá Lehôtka F. Hečku horný 
koniec 
Malá Lehôtka Ul. Družby 

VO č.7 Hradec - 1.mája 
Hradec – Na stanište 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.4: Spádové oblasti stanovíšť 1100 L nádob na komunálne odpady pre časti 
s hromadnou bytovou výstavbou  
 

Volebný obvod č.1   
   

číslo 
stanovišťa Stanovište Spádová oblasť 

1 Šumperská 15 Šumperská 7 - 15 
2 Šumperská 21 Šumperská 17 - 23 
3 Šumperská 29 Šumperská 25 - 31 
4 Šumperská 39 Šumperská 33 - 39 
5 Košovská 10 Košovská 6 - 10 
6 Bakalárska 6 Bakalárska 4 - 6 
7 M. Mišíka 25 M. Mišíka 25 - 27 
8 M. Mišíka 21 M. Mišíka 21 a 30 
9 Košovská 2 Košovská 2 - 4, M. Mišíka 19 
10 M. Mišíka 16 - MsÚ M. Mišíka 10 - 18, Rastislavova 3 - 9 
11 M. Hodžu 10 M. Hodžu 10 - 16 
12 M. Hodžu 2 M. Hodžu 2 - 8, M. Hodžu 1 - 3 
13 Nábrežie sv. Cyrila 6 Nábrežie sv. Cyrila 1 - 8, A. Škarvana 5 - 7 
14 Nábrežie sv. Cyrila 10 Nábrežie sv. Cyrila 9 - 12, A. Škarvana 1 - 3 
15 A. Škarvana 2 A. Škarvana 2 
16 A. Škarvana 4 A. Škarvana 4 
17 Dlhá 10 Dlhá  6 - 12 
18 Dlhá 18 Dlhá 14 - 20 
19 Dlhá 28 Dlhá 22 - 28 
20 Dlhá 30 Dlhá 30 - 36 
21 Nábrežie sv. Cyrila 14 Nábrežie sv. Cyrila 14 - 17 
22 Nábrežie sv. Cyrila 21 Nábrežie sv. Cyrila 18 - 21 
23 Nábrežie sv. Cyrila 22 Nábrežie sv. Cyrila 22 - 24 
24 Nábrežie sv. Cyrila 27 Nábrežie sv. Cyrila 25 - 27 
25 Nábrežie sv. Cyrila 30 Nábrežie sv. Cyrila 29 - 31 
26 Nábrežie sv. Cyrila 34 Nábrežie sv. Cyrila 32 - 34 
27 Nábrežie sv. Cyrila 35 Nábrežie sv. Cyrila 35 - 37 
28 Nábrežie sv. Cyrila 41 Nábrežie sv. Cyrila 38 - 40 
29 Nábrežie sv. Cyrila 42 Nábrežie sv. Cyrila 41 - 43 
30 Dlhá 44 Dlhá 44 
31 Dlhá 46 Dlhá 46 
32 Dlhá 48 Dlhá 48 
33 A. Hlinku 27 A. Hlinku 17 - 37 
34 Stavbárov 5 Stavbárov 5 - 11 
35 Lúčna 39 Lúčna 33 - 39 
36 Lúčna 47 Lúčna 41 - 47 
37 Lúčna 10 Lúčna 10 
38 Lúčna 14 Lúčna 14 
39 Lúčna 20 Lúčna 16 - 20 
40 Lúčna 26 Lúčna 22 - 28 
41 Športová 40 Športová 40 
42 Gazdovská 6  Gazdovská 4 - 8 
43 Gazdovská 6  Gazdovská 10 - 14 
44 Majerská 2 Majerská 2 - 6 
45 Majerská 2 Majerská 8 - 12 
46 Dúbravská 5 Dúbravská 1 - 5 



47 Dúbravská 11 Dúbravská 7 -11 
48 Dúbravská 13 Dúbravská 13 - 17 
49 Dúbravská 23 Dúbravská 19 - 23 
50 Dúbravská 12 Dúbravská 8 - 14 
51 Dúbravská 4 Dúbravská 4 - 6 
52 Veľkonecpalská 73 Veľkonecpalská 73 - 79 
53 Kútovská 1 Veľkonecpalská 81 - 85, Kútovská 1 - 7 
54 Kútovská 11 Kútovská 9 -13 
55 Kútovská 15 Kútovská 15 - 19 
56 Kútovská 25 Kútovská 21 - 25 
57 Urbárska 4 Urbárska 4 - 8 
58 Urbárska 14 Urbárska 10 - 16 
59 Urbárska 20 Urbárska 18 - 20 
60 Urbárska 24 Urbárska 22 - 24 
61 Urbárska 9 Urbárska  9 - 11 
62 Urbárska 7 Urbárska 1 - 7 
63 Ciglianska cesta   
64 Ciglianska cesta   

 
 

Volebný obvod č.2   
   
číslo 
stan. Stanovište Spádová oblasť 

1 J. Kráľa 12 J. Kráľa 12 - 24 
2 J. Murgaša 8 J. Murgaša 2 - 10 
3 J. Murgaša 14 J. Murgaša 12 - 18 
4 J. Murgaša 24 J. Murgaša 20 - 26 
5 J. Murgaša 30 J. Murgaša 28 - 36 
6 A. Stodolu 8 A. Stodolu 8, S. Baniča 2 - 8 
7 A. Stodolu 10 A. Stodolu 1 - 5 a 10 
8 A. Stodolu 12 A. Stodolu 7 - 11 a 12 
9 Gorazdovo nábrežie 1 Gorazdovo nábrežie 1 - 9 a 6, Priama 1 - 3 
10 Okružná 12 Okružná 10 -12, Priama 5 - 7 
11 Okružná 4 Okružná 2 - 8 
12 A. Rudnaya 30 A. Rudnaya 28 - 34, A. Rudnaya 29 - 35 
13 A. Rudnaya 24 A. Rudnaya 22 - 26, A. Rudnaya 21 - 27 
14 A. Rudnaya 18 A. Rudnaya 16 - 20, A. Rudnaya 13 - 19 
15 A. Rudnaya 11 A. Rudnaya 5 - 11 
16 A. Rudnaya 3 A. Rudnaya 6 - 12, Tkáčska 1 - 3, S. Chalupku 28 - 30 
17 A. Rudnaya 2 A. Rudnaya 2 - 4, S. Chalupku 20 - 26 
18 S. Chalúpku 39 S. Chalupku 31 - 41 
19 S. Chalúpku 47 S. Chalupku 43 - 53 
20 Malookružná 51 J. Kráľa 2 - 10, S. Chalupku 55 - 59, Malookružná 51 - 55 
21 Malookružná 31 Malookružná 21 - 49 
22 Malookružná 7 Malookružná 1 - 17 
23 J. Kráľa 30 J. Kráľa 26 - 32 
24 Banícka 30 J. Kráľa 1 - 5, Banícka 9 - 15, Banícka 24 - 32 
25 Banícka 20 Banícka 12 - 22 
26 Banícka 4 Banícka 2 - 10, M. R Štefánika 43 - 45 
27 Banícka 3 Banícka 1 - 7, J. Palkoviča 4 - 6, M. R. Štefánika 39 - 41 

28 J. Škopca 8 
J. Škopca 2 - 8, J. Palkoviča 1 - 3, B. Bjornsona 26 - 36,  
M. R. Štefánika 37 

29 J. Siváka 3 B. Bjornsona 38 - 40, J. Siváka 2 - 4  



30 J. Žirku 3 J. Siváka 1, J. Žirku 1 - 7, J. Kráľa 7 - 11, B. Bjornsona 42 - 48 
31 J. Kráľa 15 Malá 2 - 8, B. Bjornsona 37 - 39, J. Kráľa 13 - 15 
32 Tichá 4 -dvor Malá 1 - 5, Tichá 2 - 6, B. Bjornsona 33 - 35, A. H. Gavloviča 16 - 22 
33 A. H. Gavloviča 10 dvor A. H. Gavloviča 2 - 14, B. Bjornsona 27 - 31,  
34 A. H. Gavloviča 7 A. H. Gavloviča 1 - 13, M. R Štefánika 15 - 21 
35 Súbežná 37 A. H. Gavloviča 15 - 19, Súbežná 25 - 39 
36 Súbežná 19 Súbežná 9 - 23 
37 Vnútorná 13 Vnútorná 7 - 17 a 20 - 24 
38 Vnútorná 8 Vnútorná 1 - 5 a 2 - 18, Súbežná 1 - 7 
39 Krajná 20 Krajná 22 - 26, Svätoplukova 41 - 53, Svätoplukova 4,  
40 Krajná 18 dvor Krajná 10 - 20, Svätoplukova 23 - 35 
41 Krajná 8 Krajná 2 - 8, Svätoplukova 17 - 21 
42 Svätoplukova 11 Svätoplukova 1 - 15, Duklianska 2 
43 Svätoplukova 12 Svätoplukova 2 - 22 
44 F. Madvu 5 F. Madvu 1 - 5, Svätoplukova 26 - 30, 
45 J. Pauleho 3 Svätoplukova 32 - 44, J. Pauleho 3 - 13 
46 Trhová 5 Trhová 5 - 11, Baňa ubytovne 1 - 3 
47 Kultúrny dom Kultúrne a spoločenské stredisko 
48 M. R. Štefánika 10 dvor M. R. Štefánika 10 - 12, Trhová 6 - 10 
49 Trhová -ubytovne Trhová - ubytovne 
50 F. Madvu 29 dvor F. Madvu 21 - 29, B. Bjornsona 9 - 21 
51 B. Bjornsona 20 Bjornsona 14 - 22, M. R. Štefánika 14 - 28 
52 D. Kubíka 3 Bjornsona 10 - 12, D. Kubíka 1 -3 
53 D. Krmana 7 M. R. Štefánika 30 - 40, D. Krmana 1 - 7 a 2 - 4, 
54 D. Kubíka 9 D. Kubíka 5 - 11, F. Madvu 33 - 39 
55 S. Chalúpku 19 S. Chalupku 11 - 29 
56 F. Madvu 22 dvor S. Chalupku 5 - 9,F. Madvu 14 - 30, B. Bjornsona 6 
57 S. Chalúpku 3 S. Chalupku 1 - 3 
58 Š. Králika 1 Ś. Králika 1 - 3 a 2 - 4 
59 Š. Králika 5 Š. Králika 5 - 7 a 8 -10 
60 Š. Králika 9 Š. Králika 9 -11, B. Bjornsona 2 - 4 
61 B. Bjornsona 3 B. Bjornsona 1 - 3 
62 B. Bjornsona 5 B. Bjornsona 5 - 7, Š. Králika 12 - 14 
63 F. Madvu 4 dvor F. Madvu 4 - 12 
64 Š. Králika 14 Š. Králika 13 - 15 a 16 - 18 
65 Š. Králika 20 Š. Králika 17 - 19 a 20 - 22 
66 Š. Králika 21 Š. Králika 21 - 23 

 
 

Volebný obvod č.3  
   
číslo 
stan. Stanovište Spádová oblasť 

1 I. Krasku 2 I. Krasku 2 - 6 
2 I. Krasku 12 I. Krasku 8 - 12, M. Mišúta 1 - 3 
3 A Mišuta 9 M. Mišúta 5 - 17 
4 P Dobšinského 20 P. Dobšinského 16 - 22 
5 P.Dobšinského 12 P. Dobšinského 8 - 14 
6 P. Dobšinského 2 P. Dobšinského 2 - 6, I. Krasku 14 - 18 
7 I. Krasku 24 I. Krasku 20 - 30 
8 J. Bendíka 4 J. Bendíka 2 - 8 a 1 - 5 
9 J. Bednára 6 L. N. Tolstého 3 - 7, A. Bednára 2 - 6 
10 A. Bednára 5 A. Bednára1 - 7, E. M. Šoltésovej 1 - 3 



11 L. N. Tolstého 9 L. N. Tolstého 9 - 13 
12 E.M.Šoltésovej 13 E. M. Šoltésovej 5 - 19 
13 Francisciho 5 Francisciho 1- 5, L. N. Tolstého 15 - 19 
14 Francisciho 4 Francisciho 2 - 6 
15 Francisciho 17 Francisciho 11 - 21 
16 Ľ. Ondrejova 3 Ľ. Ondrejova 1 - 7 
17 Ľ. Ondrejova 15 Ľ. Ondrejova 9 - 15 
18 J. Fándlyho 5 J. Fándlyho 1 - 7 
19 J. Fándlyho 11 J. Fándlyho 9 - 15 
20 J. Fándlyho 19 J. Fándlyho 17 - 21 
21 Ľ. Ondrejova 19 Ľ. Ondrejova 19 - 21 
22 Ľ. Ondrejova 27 Ľ. Onrejova  23 - 27 
23 J. Matušku 12 J. Matušku 2 - 12 
24 J. Matušku 18 J. Matušku 14 - 24 
25 Ľ. Ondrejova 8 Ľ. Ondrejova 2 - 12 
26 J. I. Bajzu 5 J. I. Bajzu 1 - 9 
27 J. M. Hurbana 3 J. M. Hurbana 3 - 9 
28 J. M. Hurbana 17 J. M. Hurbana 11 - 17, Ľ. Ondrejova 22 - 24 
29 Ľ. Ondrejova 14 Ľ. Ondrejova 14 - 20 
30 Ľ. Ondrejova 32 Ľ. Ondrejova 32 - 36 
31 Ľ. Ondrejova 40 Ľ. Ondrejova 38 - 42 
32 I. Bukovčana 7 I. Bukovčana 1 - 11 
33 I. Bukovčana 17 I. Bukovčana 17 - 23 
34 I. Bukovčana 31 I. Bukovčana 25 - 31 
35 P. J. Šafárika 6 P. J. Šafárika 2 - 6 
36 A. Žarnova 18 A. Žarnova 18 - 22 
37 A. Žarnova 24 A. Žarnova 24 - 32 
38 A. Žarnova 10 A. Žarnova 2 - 12 
39 A. Žarnova 1 A. Žarnova 1 - 7 
40 A. Žarnova 13 A. Žarnova 9 - 15 
41 Šulekova 11 Šulekova 7 - 11 
42 Šulekova 3 Šulekova 1 - 5 
43 M. Rázusa 1 M. Rázusa 1 - 5 
44 M. Rázusa 11 M. Rázusa 7 - 11 
45 M. Rázusa 4 M. Rázusa 2 - 6 
46 M. Rázusa 10 M. Rázusa 8 - 12 
47 M. Rázusa 16 M. Rázusa 14 - 16 
48 M. Rázusa 20 M. Ráuzsa 20 - 24 
49 M. Rázusa 26 M. Rázusa 26 - 28 
50 M. Rázusa 34 M. Rázusa 30 - 34 
51 Šulekova 21 Šulekova 15 - 21 
52 Šulekova 27 Šulekova 23 - 27 a 14 - 18 
53 Jégeho 9 Jégeho 7 - 11 
54 Jégeho 5 Jégeho 1 - 5 
55 Jégeho 6 Jégeho 2 - 6 
56 Šulekova 31 Šulekova 20 - 22 a 31 - 35 
57 Šulekova 39 Šulekova 37 - 41 
58 P. J. Šafárika 8 P. J. Šafárika 8 - 12 
59 P. J. Šafárika 16 P. J. Šafárika 14 - 18 
60 M. Rázusa 21 M. Rázusa 21 -25 
61 M. Rázusa 40 M. Rázusa  38 - 42 
62 M. Rázusa 44 M. Rázusa 44 - 46 
63 M. Rázusa 50 M. Rázusa 48 - 50 
64 M. Rázusa 31 M. Rázusa 27 - 31 



65 P. J. Šafárika 11 P. J. Šafárika 9 - 13 
66 J. Roháča 3 J. Roháča 2 - 4  a 1 - 3 
67 J. Roháča 11 J. Roháča 5 - 9 
68 Urbánková 2 Urbánková 2 - 8 
69 Urbánková 1 Urbánková 1 - 7 
70 Urbánková 10 Urbánková 10 a 9 - 13 
71 Urbánková 17 Urbánková  17 - 19 
72 Urbánková 23 Urbánková 21 - 25 
73 Urbánková 27 Urbánková 27 - 31 
74 J. Palárika 11 J. Palárika 11 - 15 
75 J. Palárika 19 J. Palárika 17 - 21 
76 Bojnická cesta 24 Bojnicka cesta 24 
77 Falešníka Falešníka 12 – 14, Nábrežná 2 

 
 

Volebný obvod č.4   
   
číslo 
stan. Stanovište Spádová oblasť 

1 Novackého 4 K. Nováckeho 4 
2 Novackého 8 K. Nováckeho 8 - 10 
3 Nad terasami 16 Nad terasami 14 - 20 
4 Nad terasami 10 Nad terasami 6 - 12 
5 Makovického 28 Makovického 20 - 28 
6 Makovického 14 Makovického 10 - 18 
7 Makovického 6 Makovického 2 - 8 
8 Na Karasíny 5 Na Karasíny 3 - 7 
9 Na Karasíny 9 Na Karasíny 9 - 13 
10 Na Karasíny 19 Na Karasíny 17 - 21 
11 Na Karasíny 25 Na Karasíny 23 - 27  
12 Na Karasíny 33 Na Karasíny 31 - 35 
13 Na Karasíny 39 Na Karasíny 37 - 41 
14 Na Karasíny 47 Na Karasína 45 - 49 
15 Na Karasíny 53 Na Karasína 51 - 55 
16 Na Karasíny 63 Na Karasíny 59 - 63 
17 Na Karasíny 69 Na Karasíny 65 - 69 
18 Koceľova 4 Koceľova 4 - 10 
19 Mojmírova 1 Mojmírova 2 - 8 a 1 - 7 
20 Energetikov 2 Energetikov 2 - 8  
21 Energetikov 12 Energetikov 7 - 15 a 12 - 16 
22 Energetikov 22 Energetikov 16 - 24 a 17 - 21 
23 Energetikov 28  Energetikov 26 - 30 a 23 - 25 
24 Energetikov 36 Energetikov 32 - 42 
25 Energetikov 48 Energetikov 31 - 37 a 44 - 52 
26 Benedikta 3 Benedikta 3 - 7 a 4 - 8 
27 Benedikta 11 Benedikta 9 - 13 a 10 - 16 
28 Benedikta 19 Benedikta 15 - 23 a 18 - 22 
29 Benedikta 32 Benedikta 26 - 32 
30 Bernoláka 8 Bernoláka 2 - 8 
31 Vl. Clementisa 1 Vl. Clementisa 1 - 7 
32 M. Gorkého 2 M. Gorkého 2 - 8 a 7 - 11 
33 M. Gorkého 14 M. Gorkého 10 - 18 a 13 - 15 
34 M. Gorkého 30 M. Gorkéhop 24 - 32 a 17 - 23 
35 M. Gorkého 44 M. Gorkého 40 - 46 a 25 - 31 



36 M. Gorkého 50 M. Gorkého 48 - 54 a 33 - 39 
37 M. Gorkého 43 M. Gorkého 41 - 47 
38 Vl. Clementisa 13 Vl. Clementisa 11 - 19 
39 Vl. Clementisa 27 Vl. Clementisa 21 - 29 
40 Vl. Clementisa 35 Vl. Clementisa 31 - 39 
41 Vl. Clementisa 45 Vl. Clementisa 41 - 49 
42 Vl. Clementisa 45 Vl. Clementisa 51 - 59 
43 Vl. Clementisa 24 Vl. Clementisa 14 - 28 
44 Rakytova 2 Rakytova 2 - 12 
45 Hrabova 10 Hrabova 8 - 14 
46 J. Jesenského 3 J. Jesenského 1 - 5, Mariánska 11 - 15 
47 J. Jesenského 9 J. Jesenského 7 - 13 a 2 - 6 
48 J. Jesenského 19 J. Jesenského 15 - 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.5: Zoznam zbieraných odpadov v prevádzke Zberného dvora 
 
Názov odpadu Kat. číslo Kategória 
Obaly z papiera a lepenky 15 01 01  O 
Obaly z plastov 15 01 02 O 
Obaly z kovu 15 01 04 O 
Kompozitné obaly 15 01 05 O 
Obaly zo skla 15 01 07 O 
Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL 15 01 10 N 
Kovové obaly obsahujúce nebezp. tuhý pórovitý základný  15 01 11 N 
materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob  
Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov  15 02 02 N 
inaknešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné  
odevy kontaminované neb. látkami 
Opotrebované pneumatiky 16 01 03 O 
Olejové filtre  16 01 21 N 
Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 07  
v 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 16 01 21 N 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 17 09 04 O 
Papier a lepenka 20 01 01  O 
Sklo 20 01 02 O 
Rozpúšťadlá  20 01 13 N 
Kyseliny 20 01 14 N 
Zásady 20 01 15  N 
Fotochemické látky  20 01 17 N 
Pesticídy 20 01 19 N 
Jedlé oleje a tuky  20 01 25 O 
Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 20 01 26  N 
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce NL 20 01 27 N 
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako v 20 01 27 20 01 28  O 
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo  20 01 33 N 
16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory 
Batérie a akumulátory 20 01 34 O 
Plasty 20 01 39 O 
Kovy 20 01 40 O 
Biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 O 
Objemný odpad 20 03 07 O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.6:  Zoznam zbieraných odpadov - mobilný zber komunálnych odpadov 
s obsahom škodlivých látok 
 
Názov odpadu Kat. číslo Kategória 
Obaly z plastov 15 01 02  O 
Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL 15 01 10  N 
Absorbenty, filtr. materiály vrátane olej. filtrov... 15 02 02 N 
Opotrebované pneumatiky 16 01 03 O 
Olejové filtre 16 01 07 N 
Stavebné materiály obsahujúce azbest 17 06 05 N 
Rozpúšťadlá 20 01 13 N 
Kyseliny 20 01 14 N 
Zásady 20 01 15 N 
Fotochemické látky 20 01 17 N 
Pesticídy 20 01 19 N 
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 20 01 21  N 
Vyradené zariadenia obsahujúce chlorofluorované uhľovodíky 20 01 27 N 
Jedlé oleje a tuky 20 01 25 O 
Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 20 01 26 N 
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsah. NL 20 01 27 N 
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako v 20 01 27 20 01 28 O 
Detergenty obsahujúce NL 20 01 29 N 
Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 20 01 30 O 
Cytotoxické a cytostatické liečivá 20 01 31 N 
Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 20 01 32 O 
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 a 16 06 03 20 01 33 N 
Batérie a akumulátory iné ako v 20 01 33 20 01 34 O 
Vyradené elektrické a elektron. zariadenia obsahujúce NL 20 01 35 N 
Vyradené elektrické a elektron. zariadenia iné ako v 20 01 21... 20 01 36 O 
Drevo obsahujúce NL 20 01 37 N 
Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 20 01 38 O 
Odpady z vymetania komínov 20 01 41 O 
Odpady inak nešpecifikované 20 01 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.7: Zoznam elektrozariadení podľa kategórií a druhov elektroodpadu  
 
 
Kategória č. 1: Veľké domáce spotrebiče 
1.1 Veľké chladiarenské spotrebiče 
1.2 Chladničky, mrazničky 
1.3 Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín 
1.4 Práčky, sušičky, umývačky riadu 
1.5 Sporáky a rúry na pečenie, elektrické sporáky, elektrické varné dosky  
1.6 Mikrovlnné rúry 
1.7 Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín 
1.8 Elektrické spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory 
1.9 Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie 
1.10 Elektrické ventilátory 
1.11 Klimatizačné zariadenia 
1.12 Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu 
Kategória č. 2: Malé domáce spotrebiče 
2.1 Vysávače 
2.2 Čističe kobercov 
2.3 Iné spotrebiče na čistenie 
2.4 Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu 
2.5 Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo 
2.6 Hriankovače 
2.7 Fritézy 
2.8 Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov 
2.9 Elektrické nože 
2.10 Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné 
spotrebiče  
        na starostlivosť o telo 
2.11 Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času 
2.12 Váhy 
Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 
Centralizované spracovanie údajov 
3.1 Servery 
3.2 Minipočítače 
3.3 Tlačiarne 
Osobné počítače 
3.4 Osobné počítače (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice) 
3.5 Laptopy (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice) 
3.6 Notebooky 
3.7 Elektronické diáre 
3.8 Tlačiarne 
3.9 Kopírovacie zariadenia 
3.10 Elektrické a elektronické písacie stroje 
3.11 Vreckové a stolové kalkulačky 
3.12 Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, sprac., prezentáciu al. elektronické 
sprostredkovanie inf. 
3.13 Užívateľské terminály a systémy 
3.14 Faxové prístroje 
3.15 Telex 
3.16 Telefónne prístroje 



3.17 Telefónne automaty 
3.18 Bezdrôtové telefónne prístroje 
3.19 Mobilné telefónne prístroje 
3.20 Záznamníky 
3.21 Iné výrobky al. zariadenia na prenos zvuku, obrazu al. iných inf. prostredníctvom 
telekomunikácií 
Kategória č. 4: Spotrebná elektronika 
4.1 Rozhlasové prijímače 
4.2 Televízne prijímače 
4.3 Videokamery 
4.4 Videorekordéry 
4.5 Hi-fi zariadenia 
4.6 Zosilňovače zvuku 
4.7 Hudobné nástroje 
4.8 Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo 
obrazu vrátane 
       signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom 
telekomunikácií 
Kategória č. 5: Svetelné zdroje 
5.1 Svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach 
5.2 Lineárne žiarivky 
5.3 Kompaktné žiarivky 
5.4 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými 
parami 
5.5 Nízkotlakové sodíkové výbojky 
5.6 Iné svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou 
žiaroviek 
Kategória č. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionár. 
priemyselných nástrojov) 
6.1 Vŕtačky 
6.2 Pílky 
6.3 Šijacie stroje 
6.4 Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, 
vŕtanie,  

dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie al. podobné spracovanie dreva, kovu a iných 
materiálov 

6.5 Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, 
klincov,  
      skrutiek alebo na podobné účely 
6.6 Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo na podobné účely 
6.7 Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových 
alebo  
      plynných látok inými prostriedkami 
6.8 Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti 
Kategória č. 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 
7.1 Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh 
7.2 Konzoly na videohry 
7.3 Videohry 
7.4 Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď. 
7.5 Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami 
7.6 Hracie automaty 



Kategória č. 8: Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a 
infikovaných výrobkov) 
8.1 Zariadenia na rádioterapiu 
8.2 Kardiologické prístroje 
8.3 Prístroje na dialýzu 
8.4 Dýchacie prístroje 
8.5 Prístroje pre nukleárnu medicínu 
8.6 Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku 
8.7 Analyzátory 
8.8 Mrazničky 
8.9 Prístroje na fertilizačné testy 
8.10 Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitor., liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení 

alebo postihnutia 
 
Kategória č. 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu 
9.1 Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie 
9.2 Tepelné regulátory 
9.3 Termostaty 
9.4 Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne 

zariadenia 
9.5 Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach (napr. 

ovládacie panely) 
Kategória č. 10: Predajné automaty 
10.1 Predajné automaty na teplé nápoje 
10.2 Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky 
10.3 Predajné automaty na tuhé výrobky 
10.4 Automaty na výdaj peňazí 
10.5 Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov  
 


