
 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE  
O NAKLADANÍ  S KOMUNÁLNYMI  ODPADMI  A  DROBNÝMI 
STAVEBNÝMI ODPADMI  NA ÚZEMÍ MESTA  

 

 
Dôvodová správa 

 
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov bol viac ako 30 krát novelizovaný a do jeho textu bolo prevzatých desať 
smerníc vrátane ich zmien a dodatkov. Vzhľadom na vysoký počet jeho novelizácií, ktoré nie 
vždy  priniesli  želaný  efekt,  nebol  tento  zákon  podrobený  jeho  celkovej  revízii,  ale  len 
neustále a čiastkovo menený. V dôsledku  týchto  čiastkových zmien si niektoré ustanovenia 
začali protirečiť, resp. niektoré stratili svoje opodstatnenie a pri zavádzaní nových povinností 
sa opomenul  sankčný paragraf. Prax ukázala, ktoré ustanovenia  sa osvedčili a majú  želaný 
efekt, a ktoré je potrebné zmeniť či úplne vypustiť, resp. že sa vyžaduje koncepčná zmena pri 
nakladaní  s  niektorými  odpadmi.  Vzhľadom  na  uvedené  skutočnosti  bol  Ministerstvom 
životného  prostredia  Slovenskej  republiky  spracovaný  nový  zákon  odpadoch,  ktorý  bol 
schválený v roku 2015 a nadobudol účinnosť dňom 1.1.2016.   

 Nový zákon  č. 79/2015 Z. z.   o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej  len  „zákon  o odpadoch“),  obsahuje  tri  rozhodujúce  zmeny  oproti  súčasnému  stavu 
v oblasti odpadového hospodárstva.  

Najväčšou  zmenou  je    zrušenie  Recyklačného  fondu  k 31.  decembru  2016  a z toho 
vyplývajúce  zrušenie  povinnosti  výrobcov  a dovozcov  platiť  relevantný  príspevok.  Celý 
systém  zabezpečenia  povinností  výrobcov  a dovozcov  bude  zabezpečovaný  priamym 
uplatňovaním  princípu  rozšírenej  zodpovednosti  výrobcov  a dovozcov  či  už  individuálne 
alebo  kolektívne (organizácie zodpovednosti výrobcov).  

Druhá  zmena  sa  priamo  dotýka  vzniku  a  fungovania  organizácií  zodpovednosti 
výrobcov.  Zavádza  sa  povinnosť  autorizácie  týchto  organizácií,  pričom  autorizáciu  bude 
udeľovať  Ministerstvo  životného  prostredia  Slovenskej  republiky.  Cieľom  je  najmä 
sprehľadniť  činnosť  týchto  organizácií.  Obdobný  druh  autorizácie  bude  Ministerstvo 
životného  prostredia  Slovenskej  republiky  udeľovať  aj  výrobcom,  ktorí  si  plnia  svoje 
povinnosti  individuálne.   Návrhom  zákona  sa  vytvárajú  aj  podmienky  pre  vznik 
koordinačného centra, ktoré bude slúžiť na podporu plnenia zákonných povinností výrobcov 
a organizácií zodpovednosti výrobcov.  

Treťou zmenou je výrazné sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového odpadu 
od fyzických osôb – nepodnikateľov a zákazu ukladať na skládky odpadov vytriedené  zložky 
komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený 
biologicky rozložiteľný odpad.  
 

Zmeny sa však dotkli aj nakladania s komunálnymi odpadmi, z ktorých spomenieme 
tie  najpodstatnejšie.  Zmenila  sa  definícia  komunálneho  odpadu  oproti  doteraz  platnému 
zneniu  je čiastočne upravená a to tým, že z definície komunálneho odpadu  je vyňatý odpad 
zo zelene z pozemkov právnických osôb a občianskych združení to znamená, že za nakladanie 
s uvedeným odpadom už nie  je  zodpovedné   Mesto ale právnická   osoba alebo občianske 
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združenie.   Mesto je zodpovedné   za odpad zo zelene od fyzických   osôb   a za odpad, ktorý 
vznikne   pri údržbe  zelene  z verejných priestranstiev,  ktoré    sú majetkom Mesta alebo  sú 
v správe Mesta vrátane parkov a cintorínov.  
  S cieľom  zabezpečiť  terminologickú  jednotnosť  za  zavádza  pojem  triedený  zber 
komunálnych  odpadov  namiesto  pojmu  separovaný  zber.  Pojem  zložka  komunálneho 
odpadu    je definovaný vo väzbe na  triedený  zber. Druh odpadu    je ustanovený v Katalógu 
odpadov.  Samostatnými  zložkami    ‐  druhmi  komunálneho  odpadu  je  napr.  sklo,  papier, 
plasty, kovy, šatstvo , jedlé oleje a tuky.       
  Bol zadefinovaný aj nový  pojem zberný dvor, čo je dôležité  z hľadiska kvalitnejšieho 
nakladania  s vytriedenými  zložkami  komunálneho  odpadu,  ako  aj  plnenia  si  povinnosti  
stanovených zákonom,  na tomto mieste nakladania s komunálnym odpadom.  
  Zavedenie  pojmu  kalendárový  zber  je  dôležité  pre  Mesto  z hľadiska  možného 
spôsobu zberu niektorých zložiek z komunálneho odpadu v meste.  
  Bol  zadefinovaný  pojem  drobný  stavebný  odpad  a v Katalógu  odpadov  mu  bolo 
pridelené katalógové číslo.  
  Podstatné zmeny oproti doteraz platnému VZN sú premietnuté:  
‐    v  časti  II.  bod  8.  kde  je  uvedené,  že  za  vytvorenie,  financovanie,  prevádzkovanie 
a udržiavanie funkčného systému   združeného nakladania   s oddelene zbieranými zložkami 
komunálneho  odpadu    patriacej  do  vyhradeného    prúdu  odpadov  zodpovedá organizácia 
zodpovednosti    výrobcov  (ENVI‐PAK  a.s.). Do  1.  júla  2016  financovanie  triedeného  zberu 
zabezpečuje Mesto Michalovce, 
‐    v  časti II. bod 11. je uvedená zmena pri oznamovaní nezákonne umiestneného odpadu, 
kde  doteraz  bolo  povinnosťou  vlastníka,  správcu  alebo  nájomcu  oznámiť  príslušnému  
orgánu  štátnej  správy,  že  na  jeho  pozemku  je  umiestnený    odpad  v rozpore  so  zákonom. 
Podľa nového zákona oznámiť umiestnenie odpadu  na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so 
zákonom o odpadoch  môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba,      
‐       pri nakladaní  s drobným  stavebným odpadom v časti  III. bod 4.  je  zmena v tom,  že  za 
drobný stavebný odpad sa už nebude platiť v hotovosti na zbernom dvore,  ale  na zbernom 
dvore bude tento drobný stavebný odpad zvážený a poplatník vyplní  tzv. „Oznámenie vzniku 
k miestnemu poplatku    za drobné  stavebné   odpady“. Na  základe vyplneného   oznámenia 
bude Metom Michalovce vyrubený miestny poplatok za drobný stavebný odpad, 
‐      v časti IV. bod. 3. je zmena v tom, že od 1. júla 2016 náklady na triedený zber  odpadov 
z obalov a z neobalových  výrobkov  znáša  organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má  
Mesto  uzatvorenú  zmluvu.  Organizácia  zodpovednosti  výrobcov  však  nemusí  uhradiť  
náklady na  triedený    zber,  ak  sa  v ňom nachádza    viac  ako  50 % odpadov  iných  ako  je 
odpad, na ktorý boli určené príslušné nádoby, 
‐         v časti  IV. bod 5.  je doplnené nové ustanovenie o nakladaní s textilom, nakoľko tento 
triedený  zber  textilu  a  šatstva  sa  na  území mesta  vykonáva  prostredníctvom  špeciálnych 
zberných nádob červenej farby, 
‐                v časti  IV.  bod.  6.  je  uvedené  nové  ustanovenie o nakladaní  s nespotrebovanými 
liekmi  a zdravotníckymi  pomôckami,  ktoré  sú  fyzické  osoby  povinné    odovzdávať  do 
verejných lekárni, 
‐          v časti  IV.  bod.  7.  je  uvedené  nové  ustanovenie  o nakladaní  s odpadovými 
pneumatikami, ktoré už nie sú súčasťou  komunálneho odpadu  a Mesto nezabezpečuje ich 
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zber. Podľa  zákona o odpadoch  sú  výrobcovia povinní  zabezpečiť  spätný  zber odpadových 
pneumatík  prostredníctvom distribútora pneumatík, 
‐      v časti  V.  Nakladanie  s biologicky  rozložiteľných  komunálnym  odpadom  je  presnejšie  
uvedené    nakladanie  s týmto  druhom  odpadu  aj  vzhľadom  nato,  že Mesto  v roku  2016 
spúšťa prevádzku kompostárne na Lastomírskej ulici,  
‐          v časti  VIII.  bod.  1.  sú  uvedené  priestupky,  za  ktoré  ak  sa  ich  dopusti  fyzická  osoba 
nepodnikateľ,    je možné  uložiť    pokutu  do  výšky  1 500  eur,  pričom  doteraz  bolo možné 
uložiť pokutu do výšky najviac 165,96 eura.       
       Mesto  je  zodpovedné  za  riadenie  celého  procesu  nakladania    s komunálnym 
odpadom  a drobným  stavebným  odpadom  na  jeho  území  a zákon  mu  ukladá  celý  rad 
povinnosti   vo vzťahu k organizovaniu nakladania s týmto odpadom, okrem prípadov, kedy 
zákon ukladá túto povinnosť inej osobe.  

Mesto    vo  vzťahu  ku  komunálnemu  odpadu  je  pôvodcom,    ale  aj  držiteľom 
komunálneho odpadu   a to vtedy, keď  odpad prejde od pôvodcov (fyzických a právnických 
osôb)  do  faktickej  držby Mesta. Na Mesto  sa  vzťahujú  všetky  povinnosti  držiteľa  odpadu. 
Zákon  zároveň  taxatívne   upravil,  čo má Mesto  vo  všeobecne  záväznom nariadení   Mesta 
regulovať.  Uvedené  podrobnosti  vyplývajú  najmä  zo  zodpovednosti Mesta  vo  vzťahu    k 
nakladaniu    s komunálnym  odpadom,  drobným  stavebným  odpadom,  biologicky 
rozložiteľným  odpadom,  nahlasovaniu  nezákonne  umiestneného  odpadu,  prevádzkovaniu 
zberného dvora a ďalších. 

Významným  nástrojom Mesta  pri  nakladaní  s komunálnymi  odpadmi    a drobnými 
stavebnými    odpadmi  je  systém  financovania  tejto  činnosti.  Ak  je Mesto  zodpovedné  za 
nakladanie  s uvedenými  odpadmi,  musí  disponovať   finančnými  prostriedkami  na  túto 
činnosť, preto  je ustanovený miestny poplatok.   Miestny poplatok bližšie upravuje zákon č. 
582/2004 Z. z.   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady   a drobné 
stavebné  odpady.  Použitie  miestneho  poplatku  je  účelovo  viazané  len  na  nakladanie 
s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi a nie je možné  ho použiť  na iné 
oblasti životného prostredia. Podstatnou zmenou však  je, že náklady na zberné nádoby na 
triedený zber zložiek komunálneho odpadu, pri ktorých sa uplatňuje  rozšírená zodpovednosť 
výrobcov,  znáša  výrobca  vyhradeného  výrobku,  príslušná  organizácia  zodpovednosti 
výrobcov alebo  tretia osoba.   Taktiež náklady  triedeného zberu   oddelene zbieranej zložky 
komunálneho odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú 
výrobcovia vyhradených výrobkov, organizácie zodpovednosti   výrobcov alebo tretie osoby, 
ktorí zodpovedajú  za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v meste.    

Zákon  o odpadoch  v  §  81  ods.  21  písm.  d)  uvádza  výnimku    z povinnosti  zaviesť  
a zabezpečovať  vykonávanie  triedeného  zberu  komunálneho  odpadu  pre  biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad. Túto výnimku uplatňuje aj Mesto Michalovce, nakoľko    je to 
ekonomicky  neúnosné,  pretože  náklady    na  nakladanie  s týmto  biologicky    rozložiteľným  
kuchynským odpadom nemožno pokryť  ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo 
zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.  

V závere  uvádzame,  že  nový  zákon  o odpadoch    ukladá  obciam  v  §  135  ods.  15 
povinnosť    uviesť  do  súladu  s týmto  zákonom,    všeobecne  záväzné    nariadenie  obce 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v termíne do 30. júna 
2016.  
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NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE   
O NAKLADANÍ  S KOMUNÁLNYMI  ODPADMI  A  DROBNÝMI 
STAVEBNÝMI ODPADMI  NA ÚZEMÍ MESTA  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na základe ustanovení  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom  zriadení   v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8  zákona  č. 
79/20015  Z.  z.  o odpadoch  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len    „zákon 
o odpadoch“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 
 
 

I. Časť 
Úvodné ustanovenia 

 
1.  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  len  „VZN“)  upravuje  podrobnosti  o spôsobe 

zberu  a  prepravy  komunálnych  odpadov,  o spôsobe    triedeného  zberu    jednotlivých 
zložiek komunálnych odpadov, a o spôsobe  nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, 
ako  aj miesta    určené  na  ukladanie  týchto  odpadov,  na  zneškodňovanie  komunálnych  
odpadov.  

2.  Toto  VZN    je  záväzné  pre  všetky  fyzické  osoby,  ktoré  sa  zúčastňujú  na  nakladaní  
s komunálnymi  odpadmi  a drobnými  stavebnými  odpadmi  a pre  všetky  fyzické  osoby 
podnikateľov  a  právnické  osoby,  ktoré  sa    zúčastňujú    na  nakladaní    s komunálnymi 
odpadmi    pochádzajúcimi    z územia mesta  a nakladaní  s inými  odpadmi,  ak  tak  určuje 
osobitný predpis (§ 80, § 81, § 83  zákona o odpadoch).  

 
 

II. Časť 
Základné ustanovenia 

 
1. Základné pojmy 

1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej  držiteľ zbavuje, chce sa zbaviť, alebo v súlade 
so zákonom o odpadoch povinný sa jej zbaviť. 

2. Odpadom nie je   
a) látka alebo vec, ktorá je vedľajším produktom, 
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu, 
c) odpad,  ktorý  prešiel  procesom  prípravy  na  opätovné    použitie  a spĺňa 

požiadavky na výrobok uvádzaný na  trh ustanovené osobitným   predpisom, 
alebo 

d) odpad odovzdaný na použitie do domácností. 
       3. Komunálne odpady  sú odpady  z domácnosti vznikajúce na území mesta 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 domácností  sa 
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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 meste 
pri  čistení    verejných  komunikácií  a priestranstiev,  ktoré  sú majetkom Mesta  alebo 
správe Mesta, a taktiež  pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré 
sú  majetkom Mesta alebo v ich správe a ďalšej zelene na pozemkoch  fyzických osôb. 

4.     Zložka komunálnych odpadov  je  ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť 
ako    samostatný  druh  odpadu.  Zložka  komunálneho  odpadu  sa  považuje  za 
vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré 
možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

5.   Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky   
komunálnych odpadov. 

6. Zmesový  komunálny  odpad  je  nevytriedený  komunálny  odpad  alebo  komunálny 
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

       7.  Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných 
fyzickou  osobou  alebo  pre  fyzickú  osobu,  za  ktorý  sa  platí  miestny  poplatok  za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

8.    Zberný  dvor  je  zariadenie  na  zber  komunálnych  odpadov    a drobných  stavebných 
odpadov,  ktoré  je  prevádzkované  Technickými  a záhradníckymi  službami  mesta 
Michalovce, ktoré majú na túto činnosť uzatvorenú  s Mestom Michalovce zmluvu.    

9. Kalendárový zber je zber oddelene  zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom 
čase.  Tento  zber  spočíva  v pristavení  vozidla  alebo  zberných  nádob  v určitom  čase 
najviac  na  jeden  deň,  pričom Mesto    o tomto  zbere  vopred  informuje  obyvateľov  
prostredníctvom webovej  stránky a zberového kalendára.  

       10. Množstvový  zber  je  zber  zmesových komunálnych odpadov a drobných  stavebných 
odpadov,  pri  ktorom  ich  pôvodca  platí  miestny  poplatok  za  komunálne  odpady 
a drobné  stavebné  odpady  ustanovený  podľa  osobitného  predpisu  (Zákon  č. 
582/2004  Z.  z.  o miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  
a drobné stavebné odpady   v znení neskorších predpisov)   vo výške, ktorá  je priamo 
úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.  

11. Biologicky  rozložiteľný odpad  je odpad, ktorý    je  schopný    rozložiť  sa   anaeróbnym 
spôsobom    alebo  aeróbnym  spôsobom,  ako  je  najmä  odpad  z potravín,  odpad 
z papiera  a lepenky, odpad zo záhrad a parkov. 

12. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky 
a kuchynský  odpad  z domácností,  reštaurácií,  zo  stravovacích  a z maloobchodných 
zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov. 

     13. Biologicky  rozložiteľné  komunálne odpady  sú  všetky druhy biologicky  rozložiteľných  
odpadov, ktoré    je možné zaradiť  do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu 
odpadov (Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov). 

14. Nebezpečný odpad  je taký odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť. 
15. Elektroodpad z domácností  je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností   fyzických 

osôb  a z obchodných,  priemyselných,  inštitucionálnych  a iných  zdrojov,  ktorý  je 
svojim  zložením,  charakterom    a množstvom    podobný  tomu,    ktorý  pochádza    z  
domácností   fyzických   osôb;  odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú 
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používať  domácnosti  a iní  používatelia  ako  domácnosti,  sa vždy  považuje  za 
elektroodpad z domácností. 

 
2. Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom     

1.  Odpadové  hospodárstvo  je  súbor  činnosti  zameraných  na  predchádzanie 
a obmedzovanie      vzniku  odpadov  a znižovanie  ich  nebezpečnosti  pre  životné 
prostredie a na nakladanie  s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. 

2.  Nakladanie  s odpadom  je  zber, preprava,  zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 
vrátane  dohľadu  nad  týmito  činnosťami  a nasledujúcej  starostlivosti  o miesta 
zneškodňovania.  

3. Skladovanie  odpadu  je  dočasné  uloženie  odpadu  pred  niektorou  z činnosti  
zhodnocovania odpadu   alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť 
tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený. 

4. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu  u držiteľa odpadu pred ďalším  
nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním  odpadu. 

5. Zber odpadu    je zhromažďovanie odpadu od  inej osoby vrátane  jeho   predbežného 
triedenia    a dočasného  uloženia  odpadu  na  účely  prepravy  do  zariadenia  na 
spracovanie odpadov. 

6. Výkup odpadu  je  zber odpadu,  ak    je odpad odoberaný právnickou osobou    alebo 
fyzickou osobou  ‐ podnikateľom za dohodnutú cenu  alebo inú protihodnotu.  

7. Triedenie  odpadov  je  delenie  odpadov  podľa  druhov,  kategórií  alebo  iných  kritérií  
alebo  oddeľovanie  zložiek    odpadov,  ktoré  možno  po  oddelení    zaradiť    ako 
samostatné  druhy odpadov.  

8. Triedený zber je zber vytriedených odpadov.     
9. Zhodnocovanie odpadu  je činnosť, ktorej hlavným   výsledkom je prospešné   využitie 

odpadu  za  účelom  nahradiť  iné  materiály    vo  výrobnej  činnosti    alebo  v širšom 
hospodárstve, alebo  zabezpečenie pripravenosti  odpadu na plnenie tejto funkcie. 

10. Recyklácia je každá činnosť  zhodnocovania, ktorou  sa odpad  opätovne spracuje  na 
výrobky, materiály alebo  látky určené   na pôvodný účel   alebo  iné účely;   zahŕňa aj 
opätovné  spracovanie  organického  materiálu.  Recyklácia  nezahŕňa    energetické 
zhodnocovanie      a opätovné  spracovanie  na materiály,  ktoré    sa majú  použiť  ako 
palivo alebo  na činnosti spätného zasypávania. 

11. Zneškodňovanie odpadu   je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je 
druhotným výsledkom činnosti  spätné získanie látok alebo energie. 

12. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.  
 
3. Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom  
       1. Pôvodca odpadu je 
           a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo 
           b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom  
               je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 
       2. Držiteľ odpadu  je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.   
 
4. Hierarchia odpadového hospodárstva  

1. V odpadovom hospodárstve sa uplatňuje táto hierarchia so záväznosťou poradia   
              týchto priorít: 
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       a) predchádzanie vzniku odpadu, 
       b) príprava na opätovné použitie, 
       c) recyklácia, 
       d) iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie), 
       e) zneškodňovanie.  
 

5. Povinnosti pôvodcu odpadov 
1.   Pôvodca komunálneho odpadu  a drobného stavebného odpadu je povinný:     
       a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN, 
       b) zapojiť sa do systému zberu  komunálneho odpadu v meste,  
       c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu  
            v meste, 
       d) ukladať komunálny odpad alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný odpad na  
            účely ich zberu  na miesta určené Mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich  
            systému zberu komunálneho odpadu  v meste. 
 

6. Povinnosti držiteľa odpadu    
1.   Držiteľ odpadu je povinný: 
       a) správne  zaradiť   odpad   alebo    zabezpečiť    správnosť  zaradenia  odpadu  podľa              
           Katalógu odpadov, 
       b)  zhromažďovať   odpady  vytriedené podľa druhov odpadov a  zabezpečiť  ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
       c)  zhromažďovať  oddelene  nebezpečné  odpady  podľa  ich  druhov,  označovať  ich 

určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,  
       d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 
       e)  odovzdať  odpady  len  osobe  oprávnenej  nakladať  s  odpadmi  podľa  zákona  o 

odpadoch, 
       f)  viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, 
       g)  ohlasovať  údaje  z  evidencie  príslušnému  orgánu  štátnej  správy  odpadového 

hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje, 
       h) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu, 
        i)  vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom  štátneho dozoru  v odpadovom 

hospodárstve, 
       j) na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej 

osoby  bezplatne  poskytnúť  informácie  potrebné  na  vypracovanie  a  aktualizáciu 
programu mesta. 

 
7. Program odpadového hospodárstva 
        1.     Program odpadového hospodárstva  je programový dokument, ktorý  sa vypracúva 

pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva 
obsahujúci  analýzu  súčasného  stavu  odpadového  hospodárstva    tejto  územnej 
oblasti  a opatrenia, ktoré je potrebne prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej 
prípravy  na  opätovné  použitie,  recyklácie,  zhodnocovanie  a  zneškodňovanie  
odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a 
ustanovení zákona  o odpadoch. 

        2.   Povinnosťou Mesta je vypracovať vlastný Program odpadového hospodárstva mesta, 
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nakoľko  ročná  produkcia  komunálnych  odpadov  vrátane  drobných  stavebných 
odpadov presahuje 350 ton alebo počet obyvateľov 1000. 

        3.   Mesto je povinné schválený Program odpadového hospodárstva mesta zverejniť do 
30 dní od jeho schválenia na svojom webovom sídle. 

       
8. Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do 

vyhradeného prúdu   
        1.   Oddelene zbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu 

sa rozumie: 
              a) odpady z obalov ‐ papier, sklo, plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály   

(ďalej len „VKM“), 
              b) odpady z neobalov ‐ papier, plast, sklo, VKM, 
              c) elektroodpad z domácností. 
       2.    Za  vytvorenie,  financovanie,  prevádzkovanie  a  udržiavanie  funkčného  systému 

združeného  nakladania    s  oddelene  zbieranými  zložkami    komunálneho  odpadu 
patriacej  do  vyhradeného  prúdu  odpadov  zodpovedá  organizácia  zodpovednosti 
výrobcov.  

       3.      Ak  budú  fyzické  osoby  ‐  občania  riadne  triediť  komunálny  odpad  a  tým  znižovať 
množstvo  zmesového  komunálneho odpadu, môže mať daná  skutočnosť  vplyv na 
prehodnotenie zníženia nákladov   Mesta na nakladanie s komunálnym odpadom a 
na  úpravu  výšky  miestneho  poplatku  za  komunálne  odpady.  Zároveň  musí  byť 
dodržaná čistota vytriedeného odpadu.      

 
9. Zber, preprava komunálneho odpadu a jeho zložiek, vrátane výkupu a mobilného zberu     
       1.   Vykonávať na území mesta zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych 

odpadov,  s  výnimkou  biologicky  rozložiteľného  kuchynského  a  reštauračného 
odpadu  od  prevádzkovateľa  kuchyne,  môže  Mesto  samo  alebo  ten,  kto  má 

uzatvorenú  zmluvu  na  vykonávanie  tejto  činnosti  s Mestom  to  sa  nevzťahuje  na 
distribútorov vykonávajúcich   spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta 
použitých batérií a akumulátorov.  

       2.       Ak  ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať  ich 
zber na území mesta môže len ten,  kto má okrem zmluvy s Mestom uzatvorenú aj 
zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou Mesto uzavrelo zmluvu pre 
prevádzkovanie  systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z 
neobalových výrobkov.        

 
10. Všeobecné zákazy 
       1.   Zakazuje sa iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom   

ako je určené zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to najmä: 
            a)  uložiť odpad na iné miesto než  na miesto určené Mestom, 
            b) uložiť do  zbernej nádoby na  triedený zber  iný druh odpadu ako  ten, pre ktorý  je 

zberná nádoba určená, 
            c)   ukladať do  zberných nádob určených Mestom na  zber  zmesového komunálneho 

odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad,  
            d)  zhodnotiť alebo zneškodniť komunálny odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a 
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týmto VZN, 
            e)  zneškodňovať  skládkovaním  vytriedený  biologicky  rozložiteľný  kuchynský  a 

reštauračný odpad, 
             f) zneškodňovať skládkovaním biologicky  rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a 

parkov,  vrátane  biologicky  rozložiteľného  odpadu    z  cintorínov,  okrem 
nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

             g)  zneškodňovať skládkovaním vytriedené zložky komunálneho odpadu, na  ktoré sa 
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po 
dotriedení,   

             h)  zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu, 
             i)  spaľovať  komunálny  odpad  na  voľnom  priestranstve    a  vo  vykurovacích 

zariadeniach v domácnostiach, 
             j)  využívať  odpady  na  povrchovú  úpravu  terénu  bez  predchádzajúceho  súhlasu 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, 
             k)  vyberať  komunálny  odpad  alebo  jeho  jednotlivé  vytriedené  zložky  zo  zberných 

nádob,  kontajnerov  alebo  odpadových  vriec  osobami  neoprávnenými  na 
nakladanie s nimi, 

             l)  znečisťovať určené stanovišťa kontajnerov a ich okolie, 
            m) ukladať objemný odpad, drobný  stavebný odpad a oddelene vytriedený odpad  z 

domácností    s  obsahom  škodlivých  látok  na  stanovištiach  vyhradených  na  zber 
komunálnych odpadov v mieste ich vzniku, 

            n)  fyzické  osoby  nesmú  nakladať  a  inak  zaobchádzať    s  iným  ako  komunálnym 
odpadom  a drobným stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania ako držiteľ 
starého vozidla a držiteľ odpadovej pneumatiky, podľa osobitného predpisu, 

            o)  vykonávať  zber  oddelene  zbieraných  zložiek  komunálneho  odpadu  (odpady  z 
obalov  a  neobalových  výrobkov,  elektroodpad  z  domácností,  použité  batérie  a 
akumulátory) bez  zariadenia na  zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky  
podľa zákona odpadoch a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s Mestom.     

  
  11. Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu  
             1.   Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré  je v rozpore so zákonom o  

odpadoch  (ďalej  len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek  fyzická 
alebo  právnická  osoba  príslušnému  orgánu  štátnej  správy  odpadového 
hospodárstva  (Okresnému úradu Michalovce, odboru  starostlivosti  o  ŽP)  alebo 
Mestu. 

             2.   Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, 
že  na  jeho  nehnuteľnosti  bol  nezákonne  umiestnený  odpad,  oznámiť  túto 
skutočnosť  orgánu uvedenému v odseku 1. 

             3.     Ak príslušný orgán  štátnej  správy odpadového hospodárstva  v  konaní o určení 
zodpovednej  osoby  podľa  zákona    o  odpadoch  zistí  osobu  zodpovednú  za 
nezákonné umiestnenie odpadu, určí ju za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie 
s nezákonne umiestneným odpadom.        

             4.  Osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom 
je povinná zabezpečiť   zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu   v súlade 
so zákonom o odpadoch a VZN na vlastné náklady; ak  ide o komunálne odpady  
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alebo drobné stavebné odpady, urobí tak výlučne  prostredníctvom osoby, ktorá 
má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s Mestom. 

             5.  Ak výsledkom postupu podľa bodu 3, ak nebola určená osoba povinná zabezpečiť 
nakladanie  s nezákonne  umiestneným  odpadom,  zabezpečí  zhodnotenie  alebo 
zneškodnenie odpadu v súlade so zákonom o odpadoch  na vlastné náklady 

                      a) Mesto, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady              
                      b) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady  

ako odpady uvedené v písmene a).   
             6.  Kto  zabezpečil  zhodnotenie  odpadu  alebo  zneškodnenie    odpadu  v súlade 

s odsekom 5., má nárok na náhradu vynaložených nákladov  voči osobe , ktorá je 
zodpovedná  za nezákonné umiestnenie odpadu. 

             7.     Mesto  je oprávnené zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch   zhodnotenie 
alebo  zneškodnenie  nezákonne  umiestneného  odpadu,  ktorý  je  komunálnym 
odpadom  alebo  drobným  stavebným  odpadom,  bezodkladne  po  jeho  zistení, 
pričom v tomto prípade sa postup podľa predchádzajúcich odsekov neuplatní.  

 
 

III. Časť 
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

 
1. Zodpovednosť za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, náklady 

na zberné nádoby a náklady na činnosti nakladania s komunálnym odpadom    
1. Za nakladanie  s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, a  s drobnými 

stavebnými  odpadmi,  ktoré  vznikli  na  území mesta,  zodpovedá Mesto,  ak  zákon  o 
odpadoch neustanovuje inak. 

2. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný  odpadu.  
3. Náklady  na  zabezpečenie  zberných  nádob  na  triedený  zber  zložiek  komunálneho 

odpadu,  pri  ktorých  sa  uplatňuje  rozšírená  zodpovednosť  výrobcov,  znáša  výrobca 
vyhradeného  výrobku,  príslušná  organizácia  zodpovednosti  výrobcov  alebo  tretia 
osoba. 

4. Náklady  na  zabezpečenie  zberných  nádob  na  triedený  zber  zložiek  komunálnych  
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša Mesto  a 
môže  ich zahrnúť do   miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.    

5. Náklady  na  činnosti  nakladania  so  zmesovým  komunálnym  odpadom  a  biologicky 
rozložiteľným  komunálnym  odpadom  a  náklady  spôsobené  nedôsledným  triedením 
oddelene  zbieraných  zložiek  komunálneho  odpadu,  na  ktoré  sa  vzťahuje  rozšírená 
zodpovednosť výrobcov, hradí mesto  z miestneho poplatku  za komunálne a drobné 
stavebné odpady.  

6. Náklady  triedeného  zberu oddelene  zbieranej  zložky komunálneho odpadu patriacej 
do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom 
dvore, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, organizácie zodpovednosti výrobcov 
alebo tretie osoby, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v 
meste. 
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2. Nakladanie so zmesovým  komunálnym odpadom 

1. Zmesový  komunálny  odpad  je  nevytriedený  komunálny  odpad  alebo  komunálny 
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

2. Pôvodcovia  zmesového    komunálneho  odpadu  sú  povinní  stať  sa  účastníkmi   
mestského systému zberu  zmesového komunálneho odpadu.  

3. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach:  
               a) fyzické osoby ‐ rodinné domy 
               Na zber zmesového   komunálneho odpadu z rodinných domov sa používajú 110  l a 

120 l zberné nádoby plastové alebo kovové. 
               Interval zberu ‐ január až december  1 x týždenne. 
               Odporúčaný počet zberných nádob: 
               Jednočlenná až päťčlenná domácnosť       1 ks 110 l  alebo 120 l zbernej nádoby. 
               Šesťčlenná  a viacčlenná domácnosť          2 ks 110 l alebo 120 l zberných nádob. 
               b) Fyzické osoby ‐ bytové domy 
               Na  zber  zmesového  komunálneho  odpadu  z  bytových  domov  sa  používajú  1100  l 

zberné nádoby.    
               Interval zberu ‐ január až december  
               1 x týždenne 

                    2 x týždenne (podľa harmonogramu zverejneného na web stránke mesta) 
               Odporúčaný počet zberných nádob:            
               Na 16 bytových jednotiek                             1 ks 1100 l zbernej nádoby. 
               c) Fyzické osoby ‐ podnikatelia a právnické osoby        
               Fyzické osoby ‐ podnikatelia a právnické osoby ukladajú komunálny odpad do 110 l,  

120 l, 240l, 1100 l zberných nádob alebo do 7m3 veľkoobjemových kontajnerov. 
               Interval zberu podľa schváleného harmonogramu. 
               V centrálnej mestskej zóne je zmesový komunálny odpad ukladaný do 110 l a 1100 l 

nádob. V mimoriadnom  prípade  (ak  nie  je možné  uložiť    zbernú  nádobu    v rámci 
prevádzky)  je  možné  používať  plastové  vrecia  o objeme  50  l,  po  dohode  so 
zástupcom organizácie poverenej zberom   – Technické a záhradnícke služby mesta 
Michalovce.  

       4.    Komunálny  odpad  vznikajúci  pri  pohybe  osôb  na  verejných  priestranstvách  je  
ukladaný   do odpadkových košov.  Zakazuje sa do odpadkových košov na zmesový 
komunálny  odpad  ukladať  iný  ako  zmesový  odpad,  odpad  z  domácností,  ako  aj 
odpad z podnikateľskej činnosti.  

 5.    Za  umiestnenie  zberných  nádob  pri  rodinných  domoch  zodpovedajú  platitelia 
poplatkov, pričom nádoba   má byť umiestnená na pozemku vo vlastníctve platiteľa 
poplatku,  iba  v  deň  vývozu  môže  byť  dočasne  umiestnená  na  verejnom 
priestranstve .    

 6.     Umiestnenie  zberných  nádob  v  ostatných  prípadoch  (napr.  pri  bytových  domoch, 
prevádzkach podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve štátu alebo Mesta a pod.) sú 
jednotlivý  platitelia  povinní  dohodnúť  s  organizáciou  poverenou  zberom  ‐ 
Technickými a záhradníckymi službami mesta Michalovce. 

 7.      Miesta  pre  sady  nádob  budú  zvolené  tak,  aby  zohľadnili  vhodné  donáškové  aj 
odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. V prípade, že 
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nedôjde k dohode, určí miesto poverený pracovník organizácie poverenej zberom.  
 9.       Každý kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo  inak nakladá,  je povinný s 

nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením.    
 10.   Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a 

čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových 
domoch  a  pod.)  je  zakázané  meniť  zoskupenie  nádob  alebo  ich  premiestňovať. 
Tento  zákaz  sa  nevzťahuje  na  zmeny  vykonané  organizáciou  poverenou  zberom 
odpadu.    

 11.   Do  zberných nádob na  zmesový  komunálny odpad  je  zakázané ukladať  akékoľvek 
stavebné odpady, zložky triedeného systému zberu a nebezpečné odpady.   

      12.  Mesto  je  na  základe  žiadosti  povinné  zaviesť  množstvový  zber    zmesového 
komunálneho odpadu u  takej právnickej osoby alebo  fyzickej osoby  ‐ podnikateľa, 
ktorý preukáže, že   

              a) množstvo  mím vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,  
              b)  komunálne  odpady  sú  až  do  ich  vývozu    vhodne  zabezpečené  pred  stratou, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.    
 
3. Nakladanie s objemným komunálnym  odpadom 
     1. Objemný komunálny odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné pre 

jeho     rozmery   uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných 
na území mesta (napr. skrine, koberce, sedacie súpravy a pod.). 

     2. Mesto zabezpečuje zber a prepravu objemného komunálneho odpadu 2 x ročne, a to 
počas jarného a jesenného upratovania, na miestach určených Mestom.    

     3.  Mesto  zabezpečí  informovať  občanov    v  dostatočnom  časovom  predstihu  o  zbere 
objemného  odpadu  osobitným  oznamom,  pričom  využije  obvykle  spôsoby 
oznamovania (dvojtýždenník Michalovčan, televízia Mistral, web stránka mesta). 

     4. Veľkoobjemové kontajnery  rozmiestnené na území mesta počas  jarného a jesenného 
upratovania slúžia pre uloženie objemného komunálneho odpadu výlučne pre občanov 
a nie pre odpad pochádzajúci z prevádzok a objektov podnikateľov.   

     5. Počas celého roka môžu občania ukladať objemný odpad na zberné dvory. 
         
4. Nakladanie s drobným stavebným odpadom 

1. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác  vykonávaných  fyzickou 
osobou  alebo  pre  fyzickú  osobu,  za  ktorý  sa platí miestny  poplatok    za  komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

2. Drobný  stavebný  odpad,  ktorý  vznikne  podľa  bodu  1.  z  bežných  udržiavacích  prác  
odovzdá sa na zberný dvor na ulici Lastomírskej č. 2. 

3.  Na zbernom dvore bude drobný stavebný odpad zvážený,  osoba podľa bodu 1. vyplní 
„Oznámenie  vzniku  k miestnemu  poplatku  za  drobné  stavebné  odpady“  (ďalej  len 
„Oznámenie“).  Na  základe  vyplneného  Oznámenia  bude  Mestom  Michalovce 
vyrubený miestny poplatok za drobný stavebný odpad. Následne táto osoba umiestni 
drobný stavebný odpad  do kontajnera vyčleneného na drobný stavebný odpad.  

4.   Držitelia drobných stavebných odpadov  sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným 
spôsobom   mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve   výlučne 
na  základe  súhlasu Mesta Michalovce    s využitím  záberu  verejného  priestranstva, 
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takým  spôsobom,  aby  nedochádzalo  k poškodzovaniu  životného  prostredia, 
nadmernému znečisťovaniu okolia a ohrozovaniu bezpečnosti  a zdravia ľudí. 

5.   Drobný  stavebný  odpad  vzniká  fyzickej  osobe  pri  bežných udržiavacích prácach na  
      ktoré nie je potrebné ohlásenie a sú to najmä:   

a)   opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, 
výmena  odkvapových  žľabov  a odtokových  zvodov,  opravy  oplotenia  a výmena 
jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,    

b)  opravy  a výmena  nepodstatných  stavebných  konštrukcií,  najmä  vnútorných 
priečok,  omietok,  obkladových  stien,  podláh  a dlažby,  komínov,  okien,  dverí 
a schodišťových zábradlí, 

c)  údržba a opravy    technického, energetického alebo  technologického    vybavenia 
stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na 
verejné    vybavenie  územia  ani  nezhorší  vplyv  stavby  na  okolie  alebo  životné 
prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov 
a telies a vnútorných rozvodov, 

d)  výmena  zariaďovacích  predmetov,  najmä  kuchynských  liniek,  vaní,  vstavaných  
skríň, maliarske a natieračské práce. 

6.  Medzi  drobné  stavebné  odpady  nepatria  izolačné  materiály  obsahujúce  azbest,   
stavebné    materiály  obsahujúce  azbest,  resp.  iné  stavebné  odpady  s obsahom 
škodlivín, nakoľko nakladanie s týmito odpadmi podlieha osobitnému režimu.   

7.   Iné nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi sa zakazuje, najmä: 
‐       ukladať drobný  stavebný odpad do  zberných nádob určených Mestom na  zber      

zmesového komunálneho odpadu, 
‐      ukladať  drobný  stavebný  odpad  do  zberných  nádob  určených    Mestom    na    

triedený zber komunálneho odpadu, 
‐     ponechať drobný stavebný odpad bez zneškodnenia na kontajnerovom stanovišti.    

 
 

IV. Časť 
Triedený zber zložiek komunálnych odpadov 

 
1.  Podrobnosti  o spôsobe  triedeného  zberu    jednotlivých  zložiek    komunálnych 

odpadov  
      1.  Pôvodca  komunálnych  odpadov  je  povinný  vytriediť  z komunálnych  odpadov 

nasledujúce zložky a odovzdať ich v rámci triedeného zberu odpadov:  
       a) papier, lepenku a obaly z papiera a lepenky,  

b) sklo a obaly zo skla, 
c) kompozitné obaly, 
d) kovy a obaly z kovu, 
e) plasty a obaly z plastov, 
f) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (odpad zo zelene), 
g) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, okrem toho, ktorého pôvodcom je  
    podnikateľ prevádzkujúci zariadenia spoločného stravovania, 
h) šatstvo a textílie, 
i) rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy,  
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j) žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, 
k) vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, 
l) vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky, 
m) obaly z dreva, 
n) jedlé oleje a tuky, 
o) veterinárne a humánne lieky nepotrebované fyzickými osobami – občanmi. 
 

 2.   Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivín  
             1.  Zberné dvory komunálneho odpadu na ulici Lastomírskej  č. 2 a na  Partizánskej č. 

55,  slúžia  na  zber  jednotlivých  zložiek    odpadu    s obsahom  škodlivín,  ktoré  sú 
pôvodcovia povinní vytrieďovať z komunálnych odpadov a zabezpečiť  ich dočasné 
bezpečné  zhromaždenie.  Zberné  miesta  sú  zriadené  u organizácie    poverenej 
zberom, kde pre jednotlivé   zložky odpadov s obsahom škodlivín   sú zabezpečené 
vhodné nádoby. 

 2.  Systém  zberu  je  donáškovým  spôsobom  od  pôvodcu  na  zberné miesto,  pričom   
dvakrát do  roka  je  zabezpečený mobilný  zber   oddelene  vytriedených   odpadov 
z domácností  s obsahom škodlivín. 

 3.  Zberné dvory slúžia na celoročný zber týchto  zložiek komunálnych odpadov:   
            rozpúšťadlá, kyseliny,  zásady,  fotochemické  látky, pesticídy,  žiarivky a  iný odpad 

obsahujúci ortuť,  farby, tlačiarenské  farby,  lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné 
látky,  vyradené elektrické  a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti. 

             4.  Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané:    
       a)  ukladať  do  zberných  nádob  určených  na  zmesový  komunálny  odpad 

z domácností, 
       b)    odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN. 
 

3. Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy 
a kompozitné obaly       
1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša do 30. 

júna 2016 Mesto.  
2. Náklady na triedený zber  odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša od 1. 

júla  2016  organizácia  zodpovednosti  výrobcov,  s ktorou  má Mesto  uzatvorenú 
zmluvu. 

             3.  Organizácia  zodpovednosti  výrobcov  znáša  všetky  náklady    na  zber,  prepravu 
a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob.    

4. Organizácia zodpovednosti výrobcov nemusí uhradiť náklady na triedený zber, ak 
sa  v ňom  nachádza  viac  ako  50 %  odpadov  iných    ako  je  odpad,  na  ktorý  boli 
určené príslušné nádoby.  

            5. Triedený zber sa uskutočňuje nasledovným spôsobom: 
                  a)  platitelia  poplatku  z  rodinného  domu  dostanú  sadu  vriec  farebne  rozlíšených 

podľa  triedenej  komodity,  ktoré  budú  od  obyvateľov  odoberané  podľa 
zvozového kalendára:  

                      ‐  vrecia modré  na papier a kartón, vrátane odpadov z obalov, 
                      ‐  vrecia biele na sklo, vrátane odpadov z obalov, 
                      ‐  vrecia  žlté na plasty, vrátane odpadov z obalov, 
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                      ‐ vrecia čierne  na kovy, viacvrstvové kombinované materiály,  vrátane odpadov 
z obalov.  

                   b)  pre  platiteľov  poplatku  z  bytového  domu  sú  umiestnené  na  kontajnerových  
stanovištiach  štandardne sady nádob, pričom stanovište obsahuje:  

                      ‐  1100 l kontajner modrý na papier a kartón, vrátane odpadov z obalov, 
                      ‐  1100 l alebo 1500 l  zelený kontajner  na sklo, vrátane odpadov z obalov, 
                      ‐  1100 l kontajner žltý na plasty, vrátane odpadov z obalov,  
                      ‐  1100  l  kontajner  čierny  alebo  červený  na  kovy,  viacvrstvové  kombinované 

materiály,  vrátane odpadov z obalov. 
            c)  fyzické  osoby  –  podnikatelia  a právnické  osoby  použijú  po  dohode 

s organizáciou poverenou  zberom,  zberné nádoby podľa bodu 5. a) alebo 5. 
b), pričom    sa  taktiež  triedia    rovnaké  zložky   komunálneho odpadu vrátane 
odpadov z obalov ako v prípade občanov. 

              6. Harmonogram  zvozu  jednotlivých  triedených  zložiek  je  zverejnený na webovom 
sídle mesta a v kalendári triedeného zberu. 

     7.  Zakazuje  sa  odovzdávať  papier,  plasty,  kovy,  sklo  a  viacvrstvové  kombinované 
materiály  iným  subjektom  (napr.  neoprávnení  výkupcovia),  ktorí  nemajú 
uzatvorenú zmluvu s Mestom a zároveň s príslušnou organizáciou zodpovednosti 
výrobcov.     

 
     4. Nakladanie s elektroodpadmi z domácností 

                1.  Elektroodpad  z domácností  je  elektroodpad,  ktorý  pochádza  z domácností  
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych  a iných zdrojov, ktorý je svojim  
charakterom    a množstvom    podobný  tomu,  ktorý  pochádza    z domácností;  
odpad z elektrozariadení, ktorý pravdepodobne  budú používať domácnosti  a iní  
používatelia ako domácnosti, sa vždy  považuje za elektroodpad  z domácností. 

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.  Mesto  umožňuje  výrobcovi  elektrozariadení  alebo  príslušnej  organizácii 
zodpovednosti  výrobcov  na  ich  náklady  zaviesť  a  prevádzkovať  na  jej  území 
systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností. 

4. Vytriedené elektroodpady z domácností je zakázané:  
     a) zmiešavať s inými zložkami komunálneho odpadu,  

                     b) ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, 
                     c) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,    
                     d)  rozoberať,  či  inak  zasahovať  do  elektroodpadu  a  vyberať  z neho  jednotlivé 

časti.   
                5.  Elektroodpady  je  možné  odovzdať  aj  v  rámci  režimu  spätného  odberu,  kde  

distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. 

odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:  

                    a)  pri  predaji  nového  elektrozariadenia  na  výmennom  základe  kus  za  kus,  bez 

požadovania  poplatku  alebo  inej  služby,  ak  odovzdávaný  elektroodpad 

pochádza  z  elektrozariadenia  rovnakej  kategórie  a  je  rovnakého  funkčného 
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určenia ako predávané elektrozariadenie, 

                    b)  v  prípade  veľmi  malého  elektroodpadu  do  25  cm  a  elektroodpadu  zo 

svetelných  zdrojov  bezplatne  a  bez  povinnosti  zakúpiť  si  elektrozariadenie, 

vykonávané  v  maloobchodnej  predajni,  ktorej  predajná  plocha  vyhradená 

elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti. 

                     6. Občania môžu elektroodpad z domácností bezplatne odovzdať na zbernom dvore, 

ktorý sa nachádza na ulici Lastomírskej č. 2 alebo na ulici Partizánskej č. 55. 

         

     5. Nakladanie s textilom    

                1.  Triedený  zber  textilu  a šatstva  sa  na  území mesta  vykonáva  prostredníctvom 

špeciálnych zberných nádob červenej farby.   

                2. Do nádob na textil a šatstvo sa ukladá čisté opotrebované a nepotrebné šatstvo, 

textil (odevy, deky, prikrývky, topánky, posteľná bielizeň, rukavice, čiapky a pod.),     

                3.  Do nádob na triedený zber textilu je zakázané ukladať  iné druhy odpadu.  

                4.  Zber,  prepravu,  zhodnocovanie  a zneškodňovanie  odpadu  z textilu    môže 

vykonávať  organizácia,  ktorá  má  na  vykonávanie  tejto  činnosti  uzatvorenú 

zmluvu s Mestom. 

 

        6. Nakladanie s nespotrebovaný liekmi a zdravotníckymi pomôckami  

              1. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby  povinné odovzdať 

do verejných lekárni, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. 

              2.  Nespotrebované  lieky  je  zakázané  ukladať  do    nádob  na    zmesový  komunálny 

odpad  alebo vedľa nich. 

   

       7. Nakladanie s odpadovými pneumatikami      

1.  Odpadové  pneumatiky  nie  sú  súčasťou  komunálneho  odpadu  a Mesto  

nezabezpečuje ich zber. 

2.  Podľa  zákona  o odpadoch  sú  výrobcovia  povinní  zabezpečiť  spätný  zber 

odpadových pneumatík prostredníctvom distribútora pneumatík.   

3.   Distribútor pneumatík  je  fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba  so 

sídlom  alebo  miestom  podnikania    na  území  Slovenskej  republiky,  ktorá 

poskytuje    pneumatiky  v rámci  svojej  podnikateľskej  činnosti  konečnému 

používateľovi samostatne  alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa 

považuje  aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.     

              4.  Konečný  používateľ  pneumatiky  je  povinný  pneumatiku  po  tom,  ako  sa  stala 

odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi  pneumatík okrem odpadových  

pneumatík  umiestnených    na  kolesách    starého  vozidla  odovzdávaného  osobe 

oprávnenej na zber starých  vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 
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V. Časť 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

 

            1.  Nakladanie z biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a parkov vrátane odpadu 

z cintorínov 

1. Biologicky  rozložiteľný  odpad  zo  záhrad,  parkov,  vrátane  odpadu  z cintorínov 
(tzv.  zelený  odpad)  tvorí  najmä:  tráva, lístie, kvety, 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. 

2. Mesto  zabezpečuje  vykonávanie  triedeného  zberu    biologicky  rozložiteľných 
odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov   a určuje na zber v prípade individuálnej  
bytovej výstavby nádoby alebo kompostovacie zásobníky:   
a) 1  nádoba  o objeme  120  l    hnedej  farby  pre  jednu  domácnosť,  s vývozným  

intervalom    1  krát  za  7  dní    v období  od  mája  do  októbra,  podľa 
harmonogramu  zverejneného  na  webovom  sídle  mesta  a  v  zberovom 
kalendári triedeného zberu 

b) 1 kompostovací zásobník pre jednu domácnosť v prímestských  častiach (ulica  
Močarianska,  J.  Barč  Ivana,  Krásnovská,  Topolianska,  Letná,  Jarná, 
Kapušianska,  Meďovská,  S.  Tešedíka,  Tichá  a   Vrbovská),  s individuálnym  
kompostovaním bez vývozného cyklu.   

                3. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, v čase jeho zvýšenej tvorby môže fyzická 
osoba  –  nepodnikateľ,  počas  jarného  a jesenného  upratovania  uložiť  do  
veľkokapacitných  oranžových    kontajnerov  umiestnených  na  verejných 
priestranstvách v meste alebo celoročne na  zberové dvory na Lastomírskej  č. 2  
alebo  Partizánskej ulici č. 55. 

                4. Zber   biologický  rozložiteľného odpadu    ‐ konárov  stromov,   v prípade veľkého 
rozsahu môžu fyzické osoby nepodnikatelia dohodnúť s organizáciou poverenou 
zberom  aj individuálne  s odberom odpadu  priamo na mieste vzniku a to počas 
celého roka.  

                5. Zber a zhodnocovanie biologicky  rozložiteľného odpadu  z údržby a starostlivosti 
o verejnú  zeleň  zabezpečuje  Mesto  prostredníctvom  organizácie  poverenej 
zberom  pristavením  vozidla  a naložením    priamo  na  vozidlo,  podľa  skutočnej 
potreby počas celého roka. Organizácia poverená zberom  je povinná zabezpečiť 
zhodnotenie týchto bioodpadov. 

   6. Biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov sa na cintorínoch v okrajových častiach 
mesta  a na  cintoríne na ulici  Jána Kollára, umiestňuje do 1100  l nádob hnedej 
farby.  Do  týchto  kontajnerov   môžu  občania  navštevujúci  cintoríny  a správca 
cintorína  zhromažďovať  odpady  z jeho  údržby.  Do  týchto  kontajnerov  nie  je 
dovolené  ukladať  zvyškový  komunálny  odpad  a iné  druhy  odpadov,  ktoré 
nepochádzajú z cintorína. 

               7.   Do  biologicky  rozložiteľných  odpadov    zo  záhrad,  parkov  do  zberných    nádob 
nepatria zvyšky jedál, kamene, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.      
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               8. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový 
komunálny odpad, alebo ukladať vedľa  nich a zneškodňovať tento druh odpadu 
spaľovaním.      

                 
         2. Nakladanie z biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhradkárskych lokalít   

               1. Za zhodnocovanie komunálnych odpadov zo záhradkárskych osád zodpovedá 
príslušná  záhradkárska organizácia, pričom: 
a)  odpad  zo  zelene  a poľnohospodárskych  plodín  sú  záhradkári  povinní  

kompostovať, 
                 b)  ak  vyššie  uvedené  zhodnotenie  nie  je  možné  (z  hľadiska  jeho  veľkého 

množstva),  platí    pre  držiteľa  odpadu  zelene  objednávkový  systém  zberu 
cestou organizácie poverenej zberom,  

        c) organizácia poverená zberom následne po dohode so zástupcom záhradkárskej 
organizácie    určí  typ  zbernej  nádoby  a počet,  termín  pristavenia  a termín 
odvozu zbernej nádoby, 

            2. Je zakázané spaľovať odpad zo zelene na otvorenom ohnisku. 
 

3. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom  
              1.  Prevádzkovateľ  kuchyne  na  území  mesta  Michalovce  je  povinný    zaviesť   

a zabezpečovať    vykonávanie  triedeného  zberu  pre  biologicky  rozložiteľný 
kuchynský a reštauračný  odpad, ktorého je pôvodcom. 

              2.    Kuchynský  a reštauračný  odpad  sa  nesmie  dávať  do  nádob  určených    na  zber    
komunálnych odpadov v meste. 

              3.  Náklady  spojené  so  zberom,  skladovaním  prepravou  a spracovaním  vrátane 
nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú 
súčasťou miestneho poplatku), 

               4.  Prevádzkovateľ  kuchyne  zabezpečí    také  typy  zberných  nádob,  ktoré  budú 
vyhovovať    množstvu  a druhu    biologicky  rozložiteľného  kuchynského 
a reštauračného odpadu produkovaného danou prevádzkou (zamedzenie šíreniu 
zápachu, zamedzenie pretekaniu  obsahu z nádoby, a pod.)  

               5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby 
odovzdania  na  jeho  spracovanie  tak,  aby  sa  k obsahu    kontajnera  nedostali  
hlodavce  a iné  živočíchy  ani  verejnosť.  Zabezpečiť  si  umiestnenie    zberných 
nádob    vo  svojich  prevádzkach,  na  svojich  pozemkoch  ku  ktorým má  užívacie 
právo. Ukladanie zberných nádob na verejných priestranstvách je zakázané. 

              6.  Frekvencia  zberu   musí  byť  v súlade  s hygienickými    predpismi  zohľadňujúc  aj 
teploty  prostredia  (leto/zima),  pričom  v letnom  období    frekvencia  zberu musí 
byť vyššia. 

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

               8.  Prevádzkovateľ  kuchyne  je  povinný  na  vyžiadanie  Mesta  poskytnúť  pravdivé 
a úplné    informácie  súvisiace  s nakladaním  s biologicky  rozložiteľným 
kuchynským a reštauračným odpadom. 

               9. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne: 
                   a)  uložiť  biologicky  rozložiteľný  kuchynský  a  reštauračný  odpad,  ktorého  je 

pôvodcom, do nádob určených Mestom na zber  komunálneho odpadu, 
                    b)  používať  drviče  biologicky  rozložiteľného  kuchynského  a  reštauračného  

odpadu  napojené  na  verejnú  kanalizáciu  tento  zákaz  sa  neuplatní,  ak  vlastník 
verejnej  kanalizácie,  do  ktorej  sa  tento  odpad  vypúšťa,  s  používaním  drviča 
súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd, 

                    c)   zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov  vypúšťaním do kanalizácie,   
                   d)    kŕmiť  zvieratá  kuchynským  a  reštauračným  odpadom,  okrem  kožušinových 

zvierat. Zákaz  skrmovania  sa vzťahuje aj na  zvieratá v ZOO,  zvieratá v útulkoch, 
na chovných staniciach atď. 

             10.  Mesto  Michalovce  nezavádza    vykonávanie  triedeného  zberu  komunálnych 
odpadov  pre  biologicky  rozložiteľný  kuchynský  odpad  pre domácností,  
s výnimkou  biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov, vrátane odpadu 
z cintorínov  (tzv.  zelený odpad)   a to  z dôvodu,  že  je  to pre Mesto ekonomicky 
neúnosné,  pretože  náklady  na  nakladanie  s týmto  biologicky  rozložiteľným 
kuchynským  odpadom  nemožno  pokryť  ani  pri  určení miestneho  poplatku  vo 
výške 50% zo zákonom ustanovenej  hornej hranice sadzby miestneho poplatku.    
           

      4. Nakladanie s jedlými olejmi  z domácností 
        1. Použitý vychladený  jedlý olej  z domácností,  je možné odovzdať v uzatvorenej   PET    

fľaši,  priamo na zbernom dvore na Lastomírskej ulici č. 2 alebo Partizánskej ulici č. 
55.    

       2.  Prepravu  a  zhodnotenie  odpadu  uvedeného  v  odseku  1.  Zabezpečuje  výhradne 
spoločnosť, s ktorou má Mesto uzatvorenú zmluvu.   

          3.  Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov vypúšťaním do kanalizácie. 
 
 

VI. Časť 
Zberný dvor   

 
        1. Prevádzkovanie zberného dvora   
        1.  Zberný  dvor  je miesto,  na  ktorom môžu  fyzické  osoby  ‐  nepodnikatelia  odovzdať 

oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu. 
        2. Zberný dvor  je zriadený v areáli  Technických a záhradníckych služieb na  Lastomírskej 

č. 2 a Partizánskej č. 55.   
        3. Na  zberných dvoroch  sú bezplatne odoberané v prevádzkovom  čase vybrané druhy  

nebezpečných odpadov, objemné odpady, elektroodpad z domácností, zelený odpad, 
použitý jedlý olej z domácností. 

        4. Za poplatok  je na zbernom dvore na Lastomírskej  č. 2,   odoberaný drobný stavebný 
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odpad.         
        5. Zberné dvory majú na vývesnej tabuli vyznačenú prevádzkovú dobu a druhy odpadov 

k  odovzdávaniu.   
        6.Zber,  prepravu,  prevádzku  zberného  dvora  a zhodnotenie  alebo  zneškodnenie 

komunálnych odpadov  a drobných  stavebných   odpadov na území mesta  vykonáva 
organizácia poverená zberom  – Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce.  

        7. Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný: 
            a) viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať 

Mestu údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje, 
            b) informovať Mesto o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od 

obyvateľov, na  zberných dvoroch, 
            c) vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné  použitie.  
 
 

VII. Časť 
Miestny poplatok za zber  prepravu a zneškodňovanie komunálnych  odpadov 

a drobných stavebných odpadov 
 

     1.  Za  zber,  prepravu  a zneškodňovanie  komunálnych  odpadov  a drobných    stavebných    
odpadov  sa platí Mestu   miestny poplatok. 

     2. Okruh platiteľov poplatkov, výšku a sadzbu poplatkov,  vznik a zánik povinnosti platenia   
poplatkov  a ďalšie  náležitosti  poplatkov  upravuje  všeobecne  záväzné  nariadenia 
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady pre  územie mesta Michalovce. 

 
 

VIII. Časť 
Priestupky, správne delikty  a kontrola 

 
1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou, 

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber  iný druh odpadu ako ten, pre ktorý  je 

zberná nádoba určená, 

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, 

d) nesplní  oznamovaciu  povinnosť  podľa §  15  ods.  2 zákona o odpadoch, t. j. „Vlastník,  

správca    alebo    nájomca  nehnuteľnosti  je  povinný  bezodkladne  po  zistení,  že  na  jeho 

nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť  túto skutočnosť Mestu alebo 

príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva“, 

e) zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu, 

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, t. j. „Konečný 

používateľ  pneumatiky  je  povinný  pneumatiku  po  tom,  ako  sa  stala  odpadovou 

pneumatikou  odovzdať  distribútorovi  pneumatík    okrem    odpadových  pneumatík  
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umiestnených   na   kolesách   starého   vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber 

starých vozidiel  alebo spracovateľovi starých vozidiel“, 

g) nakladá  so  stavebnými odpadmi alebo  s odpadmi  z demolácií v  rozpore  s § 77 ods.   4 

zákona  o  odpadoch,  t.  j.  „Osoba,  ktorá  nakladá  s  odpadmi,  ktoré  vznikli  pri  výstavbe, 

údržbe,  rekonštrukcii  alebo  demolácii  komunikácií,  je  povinná  stavebné  odpady 

vznikajúce pri  tejto  činnosti  a  odpady  z  demolácií materiálovo  zhodnotiť  pri  výstavbe, 

rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií“ 

h) koná  v  rozpore  s  §  81  ods.  6  písm.  b)  zákona  o  odpadoch,  t.j.  „Zakazuje  sa  ukladať 

oddelene  vyzbierané  zložky  komunálneho  odpadu,  na  ktoré  sa  uplatňuje  rozšírená 

zodpovednosť  výrobcov,  a vytriedený  biologicky  rozložiteľný  komunálny  odpad  na 

skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení“, 

i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, t.j. „Pôvodca komunálnych odpadov je 

povinný  nakladať  alebo  inak  s  nimi  zaobchádzať  v  súlade  so  všeobecne  záväzným 

nariadením Mesta,  zapojiť  sa do  systému  zberu komunálnych odpadov v meste, užívať 

zberné nádoby  zodpovedajúce  systému  zberu  komunálnych odpadov  v meste, 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“, 

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch, t. j. „Vykonávať na území mesta zber, 

vrátane mobilného zberu, a prepravu   komunálnych   odpadov,   s   výnimkou   biologicky  

rozložiteľného    kuchynského    a  reštauračného  odpadu  od  prevádzkovateľa  kuchyne,  

môže Mesto samo alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s 

Mestom;  to  sa  nevzťahuje  na  distribútorov  vykonávajúcich  spätný  zber  a  zber 

prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov.  Ak ide 

o  zber  odpadov  z  obalov  a  odpadov  z  neobalových  výrobkov,  vykonávať  ich  zber  na 

území mesta môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu 

podľa  §  59  ods.  4  s  organizáciou  zodpovednosti  výrobcov,  s  ktorou Mesto  uzavrelo 

zmluvu podľa § 59 ods. 2. zákona o odpadoch“, 

k) neposkytne Mestom  požadované  údaje  podľa  §  81  ods.  17  zákona  o  odpadoch,  t.  j. 

„Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného  stavebného 

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“. 

2. Priestupky podľa odseku 1. písm. a) až k) prejednáva obec. Iné  priestupky  podľa  zákona 

o  odpadoch  prejednáva  Okresný  úrad.  Iné  správne  delikty  prejednáva  Orgán  štátnej 

správy odpadového hospodárstva. 

3. Za priestupok podľa odseku 1. písm. a) až k) môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur. 

4. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 

zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
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5. Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1. sú príjmom rozpočtu obce. 

 
2. Správne delikty 
    1. Mesto   môže uložiť právnickej osobe  alebo  fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 

pokutu    do  6 638,00  €  v zmysle  §  27b    zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení 
v znení  neskorších  predpisov,  ak  právnická  osoba  alebo  fyzická  osoba  oprávnená  na 
podnikanie  poruší povinnosti, vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia.  

               2. Pokutu možno uložiť do jedného roka  odo dňa, keď sa Mesto dozvedelo o tom, kto sa 
konania  podľa  odseku  2.  dopustil,  najneskôr  však  do  troch  rokov  od  porušenia  
nariadenia.   Pri ukladaní pokút  sa  prihliada najmä na  závažnosť,  spôsob,  čas  trvania 
a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty  sa vzťahuje všeobecný 
predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom Mesta. 

 
3. Kontrola 
    1.  Kontrolu  dodržiavania  VZN  vykonáva mestská  polícia  a pracovníci   mestského  úradu  

písomne poverení  primátorom Mesta. 
    2. Osoby oprávnené vykonávať kontrolu VZN vykonávajú kontrolu dodržiavania všetkých  

ustanovení VZN.  
 
 

IX. Časť 
Záverečné ustanovenia 

 
  1.   Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto nariadením sa riadia ustanoveniami 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

  2.   Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti podľa osobitných  predpisov. 
  3.  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  platnosť  schválením  v Mestskom 

zastupiteľstve   v Michalovciach dňa 19. apríla 2016 a účinnosť nadobúda dňa 1.  júla 
2016, s výnimkou časti V. bod 3.9. písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.  

  4.    Dňom  účinnosti  tohto  VZN  končí  platnosť  a účinnosť  VZN MsZ    v Michalovciach  č. 
154/2013  nakladaní  s komunálnymi  odpadmi, drobnými    stavebnými  odpadmi 
a elektroodpadmi  z domácností  v znení  zmien  a doplnkov    schválených    uznesením 
MsZ v Michalovciach č. 120,  zo dňa 10.12.2015. 

 
 

 
 

 
                     Viliam Zahorčák 
                     primátor mesta  


