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      Mestské zastupiteľstvo v Púchove v súlade s § 6 zákona č. 369/90 Zb. o 
obecnom zriadení v znení noviel a v súlade s ustanovením § 39 zákona č. 223/2001 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie o odpadoch na území mesta Púchov.   
 
1.Účel odpadového hospodárstva 
 
1.Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zabezpečenia ochrany životného 
prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia obyvateľov. 
 
2.Účelom odpadového hospodárstva (§3 zákona o odpadoch) je zabezpečiť trvalo 
udržateľné nakladanie s odpadom na území mesta: 
a) odpadom predchádzať a obmedzovať ich vznik 
b) prípadne vzniknuté odpady materiálovo zhodnotiť 
c) alebo ich energeticky využívať 
d) nevyužiteľné odpady zneškodňovať spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí  
 a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru stanovenú zákonom. 
 
2.Účel VZN. 
 
1.Účelom tohto nariadenia (VZN) je v súlade so zákonom o odpadoch upraviť na 
území mesta Púchov: 
a)podrobnosti o nakladaní s KO a DSO vznikajúcimi na území mesta, najmä 
podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe  
triedeného zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO, ako aj 
o určení miest na ukladanie, zhromažďovanie a zhodnocovanie týchto odpadov, 
v súlade s programom odpadového hospodárstva (ďalej len POH) Slovenskej 
republiky a mesta  
b)práva a povinnosti mesta, právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku 
a nakladaní s KO a DSO, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov. 
 
2.Ak osobitné všeobecne záväzné predpisy nestanovujú inak, vzťahuje sa toto VZN 
na nakladanie so všetkými komunálnymi odpadmi  vznikajúcimi a nachádzajúcimi sa 
na území mesta. VZN upravuje aj nakladanie s KO, ktorý vzniká pri činnosti  na 
niektorých osobitných územne vymedzených funkčných plochách, resp.objektoch na 
území mesta, ktoré slúžia tomu istému účelu (napr.záhradkárske a chatové osady, 
prevádzky obchodu, služieb a pod.) a pri vykonávaní činností a organizovaní podujatí 
pre verejnosť na verejných priestranstvách. 
 
3.Súvisiace dokumenty 
- štatút mesta  
- organizačný poriadok mesta  
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel 
- zákon č. 223/2001 o odpadoch, novelizovaný zákonom č.343/2012 Z.z. 
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný  
  zákon) v znení noviel 
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch   
 



Mesto Púchov                   VZN č. 3/2013                      Počet strán: 22 
                                                 Strana 5                                                 

 

 

- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne    
  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov  
 
4.Pojmy a skratky 
VZN    - všeobecne záväzné nariadenie 
KO   - komunálny odpad  
DSO   - drobný stavebný odpad  
EOD                         - elektroodpad z domácností 
PO   - právnické osoby  
FO    - fyzické osoby  
VOK   - veľkoobjemový kontajner 
POH   - program odpadového hospodárstva 
ZKO                       - zložka komunálneho odpadu 
NO                          - nebezpečný odpad 
 
Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v prílohe 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej 
držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo 
osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť (§2 ods.1 zákona o odpadoch) 
 
Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri 
činnosti FO a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti PO alebo FO, 
okrem odpadov vznikajúcich pri činnosti tvoriacej predmet podnikania - podnikateľov. 
KO je tiež odpad vznikajúci pri činnosti mesta: 
- čistenie verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta  
- pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov (§2 ods.14 zák. o odpadoch) 
 
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky 
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných 
zariadení  
 
Biologicky rozložiteľné KO sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, 
ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov (§ 
2 ods.34 zákona o odpadoch) 
 
Prevádzkovatelia kuchyne sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré 
prevádzkujú zariadenie spoločného stravovania a zodpovedajú za nakladače 
s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom   
 
Drobný stavebný odpad (DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác 
zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému 
úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie  (§ 55 ods.2  
písm.b) a c), § 56 písm.h) zákona č.50/1976 Zb v znení neskorších predpisov 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). 
 
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a 
zaradiť ako samostatný druh odpadu (§ 39 ods.1 zákona o odpadoch) 
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Nebezpečné odpady (ďalej len NO) sú odpady, ktoré majú jednu alebo viac 
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č.4 zákona o odpadoch (§ 2 ods.13 
zákona o odpadoch) 
  
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva 
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena 
povahy alebo zloženia týchto odpadov (§ 2 ods.2 zákona o odpadoch) 
 
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u 
ktorej sa odpad nachádza (§ 2 ods.3 zákona o odpadoch) 
 
Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer 
likvidovať štandardnými nádobami, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je 
možné štandardnými nádobami (ktoré sú poskytnuté do užívania držiteľovi tohto 
odpadu) vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.  
 
Elektroodpad sú elektrozariadenia podľa odseku 2, ktoré sú odpadom (§ 2 ods.1) 
vrátane komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú 
súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje (§ 54a ods.3 zákona 
o odpadoch) 
 
Elektroodpad z domácností (EOD) 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 - napr.veľké a malé domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, 
elektrické a elektronické nástroje, ktoré musia byť kompletné (§ 54a ods.4 zákona 
o odpadoch) 
 
Užívateľmi zberných nádob sú: 
-  platitelia poplatkov (vrátane osôb, za ktoré poplatok platia), ktorým boli zberné     
   nádoby zverené do užívania  
- každá fyzická osoba, v prípade zberných nádob určených na oddelený zber      
(separovaný odpad - sklo, papier, plasty, objemný odpad, ...) 
- pracovníci organizácie poverenej zberom, alebo pracovníci mesta oprávnení so      
zbernými nádobami nakladať v súlade s týmto VZN 
 
Vývozca odpadu je mestom poverená organizácia na nakladanie s odpadom na 
základe zmluvy. 
 
Triedenie odpadov (separácia) je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie 
zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov 
(§2 ods.10 zákona o odpadoch)  
 
Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok 
ustanovený podľa zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto  
odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas (§ 39 ods.13 zákona o odpadoch) 
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Zberný ostrov je miesto uloženia kontajnerov, veľkoobjemových kontajnerov 
a nádob na separáciu v meste. Tvar a vybavenie zberného ostrova určuje mesto. 
 
Zberný dvor je vyhradená časť dvora PTSM Púchov, s.r.o. vybavená nádobami 
a špeciálnymi zariadeniami na zber KO, DSO, elektronického odpadu, 
nebezpečného odpadu... 
 
Program odpadového hospodárstva (POH) je základný dokument pre riadenie 
odpadového hospodárstva obce v oblasti nakladania s KO  a DSO, spracovaný na 
základe zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci 
hlavne smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie 
 
5. Popis činnosti 
5.1 Spoločné ustanovenia 
a/ v prípadoch prevádzok, v ktorých právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ 
vyprodukuje ročne viac ako 10 t nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných 
odpadov, je povinná vypracovať „Program odpadového hospodárstva“, ktorý musí 
byť v súlade s POH mesta Púchov. Vypracovaný POH predloží na vyjadrenie MsÚ 
Púchov, oddeleniu výstavby a ŽP a následne na schválenie Okresnému úradu 
Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie (§ 6 ods.1 zákona o odpadoch) 
 
b/ vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorý zistí, že na jeho 
nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN je povinný túto 
skutočnosť bezodkladne oznámiť Okresnému úradu Púchov, odbor starostlivosti 
o životné prostredie a Mestskému úradu Púchov, odd.výstavby a ŽP (§18 ods.7 
zákona o odpadoch)  
- ak sa preukáže, že vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti konal v rozpore so 
zákonom (napr. neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, …) 
povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad prechádza na neho (§18 ods.9 zákona 
o odpadoch) 
- ak sa mu nepreukáže, že konal v rozpore so zákonom, zabezpečí zhodnotenie 
alebo zneškodnenie KO na vlastné náklady mesto, iný odpad príslušný Okresný úrad 
Púchov, odbor starostlivosti o ŽP  (§18 ods.11 zákona o odpadoch)  
 
c/   každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so 
zákonom. Ten komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona 
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade 
s týmto rozhodnutím. 
 
5.2. Práva pôvodcu odpadu 
Pôvodca odpadu má právo na: 
a)poskytnutie zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcom systému zberu 
b)zber a pravidelný odvoz využiteľných zložiek podľa podmienok uvedených v tomto   
   VZN 
c)zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového KO 
d)zber objemného odpadu, DSO a oddelene vytriedených nebezpečných odpadov 
e)informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonograme odvozu zložiek    
KO a DSO, zberných miestach. 
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5.3. Povinnosti pôvodcu odpadu 
1. Pôvodca KO a DSO je povinný: 
a)zapojiť sa do systému zberu KO a DSO na území mesta a nakladať s nimi podľa     
tohto VZN 
b)triediť a zhromažďovať jednotlivé zložky KO ukladaním do určených nádob, vriec,    
prípadne miest na to určených, podľa systému triedeného zberu a podmienok     
v zmysle tohto VZN  
c)prednostne vylúčiť zo zmesového KO nebezpečný odpad 
d)vkladať zmesový KO, ako zvyšok po vyseparovaní zložiek KO, do zberných nádob    
na to určených tak, aby sa dali uzavrieť 
e)zabezpečiť v zástavbe rodinných domov a  záhradkárskych osadách    
skompostovanie odpadu zo zelene 
g)správať sa tak, aby svojím konaním neznemožnil pravidelný zvoz KO, alebo    
nespôsobil narušenie systému zberu 
h)umožniť prístup kontrolným orgánom mesta na stanovište zberných nádob    
a poskytnúť mestu pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a    
DSO 
i)zabezpečiť ako držiteľ starého vozidla jeho odovzdanie na spracovanie držiteľovi   
autorizácie na zber a spracovanie starých vozidiel alebo odovzdanie starého vozidla   
hromadnému výrobcovi alebo hromadnému dovozcovi 
j)udržiavať zbernú nádobu a jej stanovisko v čistote, chrániť zbernú nádobu pred   
poškodením a odcudzením. 
k)v prípade poškodenia nádoby dopravu a opravu nádoby vykoná prepravca na    
náklady pôvodcu /držiteľa/ odpadu. V prípade, že túto nie je možné opraviť, je    
potrebné požiadať na MsÚ Púchov, odd.ekonomické o dodanie novej nádoby za    
plnú finančnú úhradu. Zberná nádoba má životnosť 5 rokov. 
l)pridelené igelitové vrecia na separovaný odpad je každý povinný užívať len na účel   
k tomu určený / vrecia budú farebne rozlíšené na účel ich využitia/,  
m)každý, koho činnosťou vzniká KO a DSO je povinný splniť si nahlasovaciu    
povinnosť/ otvorenie prevádzky, zmena trvalého bydliska/ 
 
Zakazuje sa iné nakladanie s KO a DSO najmä 
a)zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad v rozpore so zákonom a týmto VZN (§18     
   ods.4 písm.b) zákona o odpadoch) 
b)uložiť odpad na iné miesto než na miesto určené mestom (§18 ods.4 písm.a)  
   zákona o odpadoch) 
c)používať zberné nádoby na iné účely, premiestňovať ich z určených stanovíšť 
d)ukladať do zberných nádob horúci popol, uhynuté zvieratá, výbušné predmety,    
toxický a infekčný odpad, stavebnú suť, objemný odpad, odpad zo záhrad, lístie   
e)preplňovať  zberné nádoby, zapaľovať ich obsah, ponechať nádoby so zatváracím     
vekom otvorené   
f) svojvoľne vytvárať skládky, ukladať odpad vedľa zberných nádob  
g) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov  
h) zmiešavať nebezpečné odpady s ostatnými odpadmi 
i) zneškodniť kalové odpady do jám, rybníkov, povrchových nádrží (príloha č. 3   
zákona o odpadoch) - uvedený odpad je možné likvidovať na zariadeniach k tomu   
určených - ČOV Streženice) 
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j) vypúšťať odpadové oleje do pôdy, povrchových a podzemných vôd a do 
kanalizácie    
k) vyberať a odnášať zložky odpadu zo zberných nádob.  
 
Zákaz sa nevzťahuje na  
a)organizované akcie triedeného zberu (školy,...) 
b)zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami  
   odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré  
   sú súčasťou zberu KO 
c)uloženie vianočných stromčekov vedľa zberného miesta 
 
6. Práva a povinnosti mesta – držiteľa KO a DSO 
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými 
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Fyzická osoba – 
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania 
(ďalej len prevádzkovateľ kuchyne), zodpovedá za nakladanie s biologicky 
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom (§39 ods.2 zákona 
o odpadoch).   
 
2.Mesto Púchov: 
a) plní povinnosti ako držiteľ odpadu podľa § 19 ods.1 a 2 zákona o odpadoch) 
uzatvára zmluvy na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovanie alebo    
zneškodňovania odpadov s osobami, oprávnenými nakladať s odpadmi podľa    
zákona o odpadoch  
c) vedie evidenciu podnikateľských subjektov v oblasti nakladania s KO 
d) vyjadruje sa k POH pôvodcov odpadu na území mesta 
e) vypracováva program odpadového hospodárstva pre KO a DSO, ktorý odsúhlasí    
Mestské zastupiteľstvo na dobu určenú v POH SR 
f) poskytuje držiteľovi odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na   
nakladanie s odpadmi na území mesta (§ 72 písm.b)zákona o odpadoch) 
g) zabezpečuje dostatok zberných nádob na KO, oddelené zložky KO v rámci    
triedeného zberu, označí ich a určí presné stanoviská  zberných nádob 
h) prevádzkuje mestský zberný dvor 
i) eviduje záznamy o počte a druhu zberných nádob, množstve zneškodneného   
a zhodnoteného KO, nákladoch a príjmoch 
j) oboznamuje všetkých pôvodcov resp.držiteľov odpadov so schváleným   
harmonogramom vývozu odpadu spôsobom v danom mieste obvyklým 
k) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods.3 písm.a) a ukladá   
pokuty za priestupky.  
l) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie, akým spôsobom sa má nakladať s odpadom   
vznikajúcim pri stavebnej činnosti na území mesta.  
 
6.1.Povinnosti mesta: 
1.Zabezpečiť alebo umožniť zber, prepravu KO a DSO, vznikajúcich na jej území za 
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, 
vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v meste 
a zabezpečenie priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky KO 
v rámci triedeného zberu v zmysle tohto VZN (§ 39 ods.5 písm.a) 



Mesto Púchov                   VZN č. 3/2013                      Počet strán: 22 
                                                 Strana 10                                                 

 

 

 
2.Zabezpečiť podľa potreby, najmenej 2x do roka zber a prepravu objemných 
odpadov na účely ich zhodnotenia  alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených 
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a DSO (§ 39 ods.5 písm.b) 
 
3.Umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii (§ 54ga ods.2) na 
ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jeho území systém oddeleného zberu 
elektroodpadu z domácností a užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce 
zariadenia  na zber KO (§ 39 ods.19 zákona o odpadoch). 
 
4.Mesto je povinné zaviesť (§ 39 ods.15 zákona o odpadoch) na základe žiadosti 
množstvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že: 
a)množstvo ním vyprodukovaných KO je presne merateľné 
b)KO a DSO sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením  
   alebo iným nežiaducim únikom. 
 
5.Mesto je povinné umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie 
a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre 
prevádzkovateľa kuchyne na jeho náklady a v súlade s platným VZN mesta: 
a)zaviesť a prevádzkovať na jeho území systém triedeného biologicky rozložiteľného  
   kuchynského a reštauračného odpadu 
b)užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber KO (§ 39  
   ods.20 zákona o odpadoch). 
 
6.Mesto je na plnenie povinností podľa § 19 ods.1 písm.h) a i) zákona o odpadoch 
oprávnené požadovať od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa KO a od držiteľa DSO 
alebo od toho, kto nakladá s KO alebo DSO na území obce, potrebné informácie. 
 
7. Povinnosti vývozcu odpadu povereného mestom 
a)zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov 
b)odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona    
o odpadoch a tohto nariadenia 
c)viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá    
a o ich zhodnotení a zneškodnení 
d)viesť evidenciu o zberných nádobách  
e)predložiť Harmonogram zvozu pre jednotlivé druhy zberných nádob a zverejniť ho     
vopred 
f)dbať o to, aby boli odpady vyvážané pravidelne a aby nedochádzalo k preplňovaniu   
zberných nádob, alebo k znečisťovaniu stanovíšť v dôsledku oneskoreného vývozu 
g)odstrániť znečistenie stanovišťa vzniknuté pri vývoze KO 
h)zabezpečiť výmenu poškodenej nádoby na KO po ukončení jej životnosti (5 rokov),  
v prípade poškodenia nádoby pred ukončením životnosti sa táto opraví alebo    
vymení za novú na náklady jej držiteľa 
i)vykonávať dezinfekciu VOK-u, najmenej 1x za rok  
j)minimálne 1x za rok vykonať identifikáciu nedostatočne zabezpečených zberných   
miest na KO alebo separovaný odpad, 
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k)mať zmluvne zabezpečené zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, prípadne    
iné vhodné nakladanie s vyvážaným odpadom, ktoré je v súlade s osobitnými    
predpismi a POH 
 
Vývozca má právo odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe oprávnenej na 
nakladanie s odpadom, ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti ako 
materiál, palivo, určené na konečnú spotrebu, okrem nebezpečného odpadu. Pre 
prijímateľa bude slúžiť ako materiál, nie ako odpad. Až konečnou spotrebou vznikne 
z tohto KO. 
Podrobnosti, najmä spôsob zneškodnenia alebo zhodnotenia zložiek KO sú 
upravené v zmluve mesta s organizáciou poverenou zberom.  
Ak sa pri vývoze odpadu zistí, že triedená zložka KO v zbernej nádobe je znečistená 
iným odpadom, že nie je možné jej účelné zhodnotenie, nádoba bude vyprázdnená 
až pri vývoze zvyšného zmesového KO. Pracovníci organizácie poverenej zberom sú 
povinní o priestupku informovať MsÚ, odd. výstavby, ÚP a ŽP (§80 ods.1 písm.a) 
a b). 
 
7.1. Periodicita vývozu KO 
Poverená organizácia vyváža komunálny odpad v podľa potreby, minimálne však raz 
za tri týždne. V prípade, že KO obsahuje biologické zložky, vyváža sa KO jedenkrát 
za týždeň. 
Požiadavky na zmenu vývozu KO v prípade množstvového zberu budú riešené 
individuálne, v zmysle bodu 9. tohto VZN. 
 
8.Pravidlá zavedenia množstvového zberu. 
1.Mesto Púchov nezavádza na svojom území množstvový zber. 
 
2.Mesto Púchov na požiadanie zavedie množstvový zber len pre právnické osoby 
a podnikateľov, ktoré splnia podmienky zákona o odpadoch uvedené v bode 6.1.1. 
tohto VZN.  Mesto  na  žiadosť  právnickej  osoby alebo FO - podnikateľa, pri splnení  
ustanovení §39 odst.12 zákona o odpadoch zavedie množstvový zber KO, pri ktorom 
pôvodca platí poplatok podľa VZN o poplatkoch vo výške, ktorá je priamo úmerná 
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. Vývozom 
poverená firma je Mestom Púchov splnomocnená v systéme množstvového zberu 
evidovať počet nádob alebo vriec vyvezeného KO od jednotlivých subjektov. 
Pôvodca odpadu je zodpovedný za odpad až do doby jeho vývozu. V žiadosti je 
potrebné uviesť meno a sídlo osoby, adresu prevádzky, ktorá žiada o množstvový 
zber a požadovaný interval odvozu odpadu oddeľovaného do vriec a nádob 
pridelených mestom. Zároveň uvedie počet vriec a nádob, ktoré žiada na 
zabezpečenie množstvového zberu počas kalendárneho roka. Interval odvozu 
komunálneho odpadu, ak obsahuje aj biologicky rozložiteľný odpad, nesmie byť 
z hygienických dôvodov dlhší ako 14 dní. 
 
2.1.Pre zariadenia poskytujúce pohostinské, reštauračné a kaviarenské služby je 
minimálne množstvo komunálneho odpadu, pri ktorom je možné požiadať 
o množstvový zber, nasledovné: 

a) do 40 miest na sedenie: 100 l odpadu týždenne 
b) 40 – 80 miest na sedenie: 200 l odpadu týždenne 
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c) nad 80 miest na sedenie: za každých 40 miest je pripočítaných 100 l 
odpadu. 

 
3. PO a FO-podnikateľ má možnosť výberu z nasledovného typu zberných nádob: 
a) VOK o objeme 6000l 
b) zberná nádoba o objeme 1100l 
c) plastové vrecia o objeme 100l  
Mesto vydá na tento účel plastové vrecia o objeme 100l s potlačou-erb mesta a číslo 
prevádzky. 

 
4.O zavedenie množstvového zberu je potrebné žiadať opakovane každý rok 
v termíne do 31.januára. 
 
5.Mesto Púchov vedie priebežne evidenciu dodržiavania množstvového zberu 
jednotlivých prevádzok zapojených do systému množstvového zberu na základe 
pravidelných mesačných výkazov zhotovených vývozcom odpadu. Množstvo 
vyvezeného odpadu bude evidované v litroch podľa veľkosti zbernej nádoby. 

 
6.Mesto zruší množstvový zber odpadu u tej osoby: 
a)ktorá nedodržala interval vyloženia vyprodukovaného odpadu na dohodnuté miesto  
   po dobu 3 – násobku lehoty, uvedenej v žiadosti 
b)ktorá opakovane vyloží na dohodnuté miesto vyprodukovaný odpad v inom vreci,  
   alebo iným spôsobom, ako má dohodnuté s mestom a uvedené v žiadosti 
c)ktorá nakladá s vyprodukovaným odpadom aj iným spôsobom, ako je dohodnuté  
   s mestom a uvedené v žiadosti. 
 
7.Výška a spôsob vyberania poplatku pri zavedení množstvového zberu je stanovená 
v platnom VZN o  miestnom poplatku za KO a DSO.  
 
9. Separovaný zber odpadu  
Obyvatelia mesta, fyzické aj právnické osoby ,vlastníci nehnuteľností, správcovia 
nehnuteľností , na území mesta Púchov sú povinní v zmysle zákona o odpadoch 
triediť odpady podľa zbieraných komodít, oddelene ich zhromažďovať a vytriedené v 
zodpovedajúcej kvalite a umiestňovať do vyhradených a farebne rozlíšených 
zberných nádob . 
 
Je zakázané fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám vykonávať 
organizovaný zber, zhodnotenie a spracovanie vytriedených odpadov na území 
mesta Púchov, pokiaľ nespĺňajú požiadavky zákona a nemajú uzatvorenú zmluvu 
s mestom. 
 
Je zakázané okrem oprávneného vývozcu odvážať, premiestňovať zberné nádoby 
určené na separovaný zber, vyprázdňovať ich alebo ich vyberať. 
Uvedené vyseparované položky z KO môžu fyzické osoby žijúce na území mesta dať 
do zberných nádob.  
Uvedené vyseparované položky z komunálneho odpadu môžu fyzické osoby žijúce 
na území mesta dať do zberných kontajnerov rozmiestnených po území mesta 
Púchov, alebo doviesť v určené hodiny do areálu PTSM s.r.o.  
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Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby si likvidáciu vyseparovaných 
položiek výrobného odpadu vznikajúceho z predmetu podnikania musia riešiť 
zmluvou s oprávnenou firmou na likvidáciu odpadu. 
                                                
9.1. Separovaný zber odpadu na zberných ostrovoch 
Mesto na svojom území a území miestnych častí rozmiestnilo zberné ostrovy 
pozostávajúce z kontajnerov určených na zber vyseparovaných zložiek komunálneho 
odpadu. Zberné ostrovy sú rozmiestnené podľa koncentrácie obyvateľov. V meste sú 
zberné ostrovy dostupné vo vzdialenosti do 300 m. 
Jedná sa o nasledovné kontajnery a zbierané komodity: 
 
a)špeciálny kontajner modrej farby – papier, kartón,  
b)špeciálny kontajner žltej farby – plasty, PET-fľaše, viacvrstvové obaly, kovové  
                                                    obaly, konzervy, kovové obaly z nápojov 
c)špeciálny kontajner zelenej farby – sklo (okrem drátového skla, autoskla, zrkadiel,  
                                                        porcelánu) 
d)špeciálny kontajner béžovej farby - šatstvo. 
 
9.2. Separovaný zber odpadu na zbernom dvore v areáli PTSM 
V areáli PTSM bol vytvorený priestor pre separáciu komodít, ktorých priemerné 
množstvo je také, že nie je efektívne umiestňovať špeciálne kontajnery na viacerých 
miestach, alebo sa jedná o nebezpečné odpady. 
 
-opotrebované batérie  -špeciálny kontajner  
-opotrebované pneumatiky  -vo dvore PTSM s.r.o. 
-opotrebovaná elektronika  -špeciálny kontajner  
-opotrebované žiarivky   -špeciálny kontajner   
-obaly z farieb a lepidiel  -špeciálny kontajner   
-opotrebované oleje            -špeciálny kontajner 
-kovový šrot                       -vo dvore PTSM s.r.o. 
 
9.3. Separovaný zber tužkových batérií 
Na zber tužkových batérií mesto zabezpečilo špeciálne červené malé kontajnery a 
rozmiestnilo ich v základných a stredných školách a v predajniach elektroniky na 
území mesta. Vyzbierané batérie odvezie PTSM Púchov s.r.o. na požiadanie. 
 
9.4. Separovaný zber starých liekov 
Na zber starých liekov sú v lekárňach na území mesta umiestnené špeciálne 
kontajnery. Za likvidáciu vyzbieraných liekov je zodpovedná lekáreň. 
 
9.5. Separovaný zber kovového šrotu  
Kovový odpad (odpad zo železa, ocele a neželezných kovov) z dôvodu veľkej 
hmotnosti, nadmerných rozmerov, ostrých hrán je zakázané ukladať do nádob na 
KO. Zneškodnenie kovového odpadu je možné: 
1. odovzdaním organizácii poverenej zberom ( zberne surovín)  
2. odovzdaním  na vyhradené miesto pri organizovanom zbere.  
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O zbere sa občania informujú miestnym rozhlasom, prostredníctvom Púchovských 
novín, Púchovskej televízie a na webovej stránke mesta.   
 
9.6.Separovaný zber DSO 
Držitelia tohto odpadu sú povinný počas realizácie prác zhromažďovať DSO 
bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo len výlučne so súhlasom 
mesta takým spôsobom, aby nedošlo k poškodzovaniu životného prostredia 
a ohrozeniu bezpečnosti a zdravia ľudí. 
Držitelia DSO – fyzické osoby môžu vytriedené zložky DSO v množstve maximálne 
do 100 kg na domácnosť za rok odovzdať bezplatne pri zabezpečení vlastnej 
dopravy v zbernom dvore. Preukážu sa občianskym preukazom a kópiou ohlásenia 
stavebných úprav, resp. udržiavacích prác. V prípade, že činnosť nepodlieha 
ohláseniu stavebnému úradu, uvedie sa rozsah vykonávaných prác. Zároveň sú 
povinní po ukončení prác doručiť na mestský úrad potvrdenie o uložení odpadu: 
a) v zbernom stredisku, ak si práce realizuje občan ako fyzická osoba 
b) na skládke, ak práce realizuje právnická osoba alebo fyzická osoba s oprávnením 
na podnikanie 
Pri vzniku väčšieho množstva DSO /stavebný odpad/, ktorý nie je možný upraviť 
a uložiť spôsobom hore uvedeným, je potrebné formou objednávky požiadať 
oprávneného vývozcu o pridelenie VOK podľa potreby, za úhradu mu bude tento 
odobratý. 
Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky stavebného 
odpadu podľa Katalógu odpadov (kovy, drevo, plasty, sklo ......) a tieto účelne 
zhodnotiť v závislosti od druhu, množstva a kvality odpadu v súlade s predmetnou 
legislatívou.  
Držiteľ stavebných odpadov je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé 
a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi. 
 
9.7. Odpad z čistenia ulíc 
Odpad z čistenia ulíc, ktorý vyzbiera PTSM sa zneškodňuje na skládke komunálnych 
odpadov. 
 
9.8. Kal zo septikov 
Vlastníci septikov resp. ich užívatelia sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady 
zneškodňovanie kalov. Prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov môže na  
území mesta vykonávať len organizácia poverená pre túto činnosť na základe zmluvy 
s mestom. Každý majiteľ septika je povinný po dobu 3 rokov uchovávať doklad 
o vývoze kalov. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom v zmysle § 80 odst.1 
písm.b) zákona o odpadoch. 
 
9.9. Veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad 
Mestský úrad zabezpečí u organizácie poverenej zberom najmenej dvakrát ročne na  
jar a na jeseň zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia príp.  
uloženia na skládku (§ 39 ods.5 zákona o odpadoch). Pre tento účel mesto Púchov 
zabezpečilo u organizácie poverenej zberom rozmiestnenie VOK na vhodných 
miestach v meste, dohodlo spôsob prepravy, zneškodnenia a intervaly vývozu.  
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Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere 
objemného odpadu osobitným oznamom, v ktorom uvedie najmä termíny, v ktorých 
budú VOK rozmiestnené, druh odpadu pre ktoré budú určené,  pričom využije všetky 
možnosti informačného systému v meste.  
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si odber objemného odpadu 
zabezpečia na vlastné náklady, na základe objednávky u príslušnej oprávnenej 
organizácie tak, aby nedošlo k znečisteniu verejného priestranstva. 
 
10.Nakladanie s nebezpečným odpadom (NO) 
1.Nebezpečné odpady sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi. 
2.Zakazuje sa  
a)vypúšťanie odpadových olejov do povrchových a podzemných vôd, do kanalizácie 
b)uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a akékoľvek vypúšťanie zostatkov po    
spracovaní odpadových olejov do pôdy (§ 40 ods.3 zákona o odpadoch). 
3.Zber, prepravu a zneškodňovanie NO a odpadov z domácností s obsahom 
škodlivín zabezpečuje vývozca na základe zmluvy uzatvorenej s mestom 
4.Občania môžu nebezpečný odpad, žiarivky , autobatérie -  odovzdanie bezplatne 
na dvor PTSM . 
5.Zhromažďovanie NO sa uskutočňuje výlučne v deň a na mieste uloženia, po 
dohode s oprávnenou organizáciou: 
a)miestne časti – v termíne mestom vyhlásenej akcie poskytovania kontajnerov na    
objemný odpad pre rodinné domy. Presný deň a miesto zhromažďovania NO bude       
stanovený po zadaní objednávky cez zástupcu miestnej časti u mestom poverenej    
organizácie 
b)mesto – pri poskytovaní kontajnerov na základe objednávky na poskytnutie    
kontajnera pre bytové jednotky, cez zástupcu spoločenstva. Miesto a deň bude    
stanovený po dohode s oprávnenou organizáciou poverenou mestom. 
6.Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si odber a zneškodnenie NO 
zabezpečia na vlastné náklady na základe objednávky u príslušnej oprávnenej 
organizácie na nakladanie s týmto odpadom v súlade s uzatvorenou zmluvou 
o nakladaní s NO. 
 
10.1.Nakladanie s elektroodpadom  
Držiteľ odpadu z domácností je oprávnený odovzdať takýto elektroodpad výmenou 
kus za kus predajcovi (pri kúpe nového), ktorý takýto odber vykonáva. V prípade, že 
takúto možnosť nemá, môže celoročne odovzdávať tento elektroodpad z domácností 
v zbernom dvore PTSM. Elektroodpad musí byť kompletný, bez chýbajúcich častí. 
Elektroodpad z domácností ( staré elektrospotrebiče, počítače, tlačiarne,...) sa 
zakazuje občanom vkladať do nádob na komunálny odpad.  
Výrobca elektrozariadení alebo kolektívna organizácia môže na svoje náklady 
zaviesť na území mesta aj iný systém oddeleného zberu elektroodpadu 
z domácností, napr.kontajnerový zber elektroodpadu. 
 
10.2.Nakladanie s odpadovými olejmi 
Za odpadové oleje sa považujú všetky minerálne mazacie, syntetické mazacie 
a priemyselné oleje, ktoré sa stali nepoužiteľnými na účel, na ktorý boli pôvodne 
určené , a to najmä použité mazacie oleje spaľovacích motorov, prevodové oleje, 
mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje (§ 42 ods.1 zákona o odpadoch). 



Mesto Púchov                   VZN č. 3/2013                      Počet strán: 22 
                                                 Strana 16                                                 

 

 

Držiteľ odpadových olejov je povinný ich odovzdať na regeneráciu a iný spôsob 
zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie (§ 8 ods.3 písm.b) 
alebo povinný ich odovzdať v rámci separovaného zberu v meste v zbernom dvore  
PTSM. 
 
10.3.Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami 
Držiteľ opotrebovaných pneumatík je povinný zabezpečiť ich zhodnotenie v súlade 
s osobitnými predpismi a ak nie je toto možné, je povinný ich odovzdať v rámci 
separovaného zberu v meste v zbernom dvore  PTSM. 
Bezplatný odber pneumatík je možný v množstve 4 ks pneumatík z osobného 
motorového vozidla v rámci poplatku za KO na domácnosť za rok. 
 
11.Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) 
11.1.Nakladanie s odpadom zo zelene (vrátene odpadov z cintorínov) 
1.Každý majiteľ (užívateľ) zelenej plochy je povinný BRO zo zelene skompostovať 
buď vo vlastnom zariadení, alebo zabezpečiť jeho skompostovanie. 
2.Je zakázané zneškodňovať BRO zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 
a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych 
združení, ak sú súčasťou KO. 
3.Je zakázané odpad zo zelene ukladať do zberných nádob na zmesový KO, 
veľkoobjemových kontajnerov (umiestnených 2 x do roka), alebo ukladať vedľa nich, 
prípadne spaľovať na verejných priestranstvách. 
4.Drevný odpad zo záhrady, ktorý nemôže pôvodca skompostovať na svojom 
pozemku v podmienkach súkromnej záhrady (napr.konáre) môže bezodplatne 
odovzdať na mestskom kompostovisku (v Streženiciach) po dohode s jeho 
prevádzkovateľom – PTSM, prípadne v zbernom dvore PTSM. 
5.Zber, prepravu a zabezpečenie zhodnotenia BRO vznikajúceho pri údržbe verejnej 
zelene zabezpečuje zmluvný partner mesta, ktorý vykonáva údržbu mesta. 
6.Mesto nezavádza a nebude vykonávať zber biologicky rozložiteľných KO okrem 
odpadu zo zelene, pretože je to pre mesto ekonomicky neúnosné, náklady na 
nakladanie s KO mesto nepokrýva ani pri určenom poplatku vyššom ako 50 % zo 
zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku (§ 39 ods.18 
zákona o odpadoch).  
 
11.2.Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 
1.Prevádzkovatelia kuchyne na území mesta sú povinní zaviesť a vykonávať triedený 
zber kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého sú pôvodcom. 
Prevádzkovatelia kuchyne sú povinní: 
a)zabezpečiť také zberné nádoby podľa množstva a druhu biologicky rozložiteľného    
reštauračného odpadu svojej prevádzky, aby boli zberné nádoby vhodné na     
ukladanie tohto druhu odpadu (zamedzenie šírenia zápachu, pretekaniu obsahu    
z nádob a pod.) 
b)zabezpečiť frekvenciu zvozu tohto odpadu tak, aby jeho uloženie nespôsobovalo    
žiadne hygienické a epidemiologické problémy, šírenie zápachu a iných    
nežiaducich účinkov tohto odpadu, ktorý podlieha rozkladu, minimálne 1x za 14 dní    
c)zabezpečiť umiestnenie zberných nádob vo svojich prevádzkach, na svojich    
pozemkoch, alebo pozemkoch na ktoré majú užívacie právo. Uloženie týchto    
zberných nádob na verejné priestranstvo je zakázané.  
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12.Občania žijúci v rodinných domoch  
12.1.Určenie počtu nádob na KO v rodinných domoch v rámci poplatku za 
odpad 
Mesto Púchov stanovuje pravidlo prideľovania počtu nádob 110 l na počet užívateľov 
/poplatníkov/: 
-jednočlenná až päťčlenná domácnosť  1 ks 110 litrová KUKA nádoba 
-šesťčlenná a viacčlenná domácnosť  2 ks 110 litrová KUKA nádoba 
Poplatok zahŕňa pridelenie nádoby, vývoz odpadu 1x za týždeň.Za umiestnenie 
a sprístupnenie zberných nádob v čase vývozu sú zodpovední platitelia poplatku, 
ktorí zberné nádoby užívajú. 
Obyvatelia rodinných domov sú povinní zapojiť sa  do systému separovania odpadov 
a kompostovania odpadov. 
 
12.2.Povinnosti občanov žijúcich v rodinných domoch 
Obyvatelia rodinných domov sú povinní separovať KO (napr. vrecový systém, zberný 
ostrovček, zberný dvor...) a kompostovať odpady. Neplnenie tejto povinnosti bude 
sankcionované v zmysle tohto VZN. 
 
 
13.Občania žijúci v bytových domoch 
13.1.Určenie počtu nádob na KO a frekvencie zvozu 
Vývoz komunálneho odpadu z bytových domov je v meste Púchov realizovaný VOK 
6 m3  alebo 1100 litrovými kontajnermi, alebo v ojedinelých prípadoch 110 litrovými 
KUKA nádobami (prepočet 1ks VOK 6m3 = cca 5 ks 1100l nádob).  
Cyklus vývozu je 1 x za týždeň.  
Za umiestnenie zberných nádob sú zodpovední platitelia poplatkov po dohode 
s mestom s prihliadnutím na estetické, hygienické a technické podmienky pre ich 
vyprázdňovanie. V prípade, že nedôjde k dohode, určí miesto  poverený pracovník  
mesta.  
Prepočet obyvateľov bytových domov na nádobu: 
a)1ks VOK               - od 150 do 200 obyvateľov 
b)1ks 1100l nádoba  - od 50 do 100 obyvateľov 
 
13.2.Povinnosti občanov žijúcich v bytových domoch 
Obyvatelia bytových domov sú povinní zapojiť sa  do systému separovania odpadov. 
Neplnenie tejto povinnosti bude sankcionované v zmysle tohto VZN. 
 
14.Právnické a fyzické osoby – podnikatelia 
Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie sa zakazuje  
vhadzovať odpad,ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet 
podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby –   podnikateľa do 
nádob určených na KO. 
Osobitnou zložkou odpadu, ktorá nie je zahrnutá v poplatku za KO a vzniká pri    
bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania sú kartónové obaly.    
Tieto je zakázané ukladať do zberných nádob na KO a separovaný zber. V prípade    
ich uloženia mimo týchto nádob, bude takto uložený odpad – kartónové obaly –    
považovaný za čiernu skládku. Odovzdanie a zneškodnenie tohto odpadu je    
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právnická osoba a FO-podnikateľ povinná zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej    
organizácie, s ktorou následne dohodne spôsob odberu.  
 
2. Nájomca stánku alebo stola na mestskej tržnici je povinný nakladať s KO na    
základe pokynov správcu tržnice a pokynov mesta. KO je povinný umiestňovať do    
zbernej nádoby. Odpad zo zelene, vzniknutý pri predaji ovocia a zeleniny (zvyšky z    
ovocia a zeleniny) je nájomca povinný odviezť na mestské kompostovisko, alebo    
na zberný dvor PTSM na vlastné náklady. 
 
3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať  vykonávanie    
triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,    
ktorého je pôvodcom (§ 39 ods.17 zákona o odpadoch). 
 
14.1.Právnické osoby, ktoré požiadali o množstvový zber komunálneho odpadu 
a ktoré splnia podmienky bodu 6.1.časť 1 tohto nariadenia 
Právnickým osobám, ktoré preukázateľne vytvárajú vlastný komunálny odpad formou 
zberu do zberných nádob, alebo označených vriec, bude na vlastnú žiadosť 
umožnený množstvový zber.  
Žiadosť podajú na MsÚ, oddelenie ekonomické. Počet zberných nádob prípadne 
vriec a interval zvozu bude uvedený v žiadosti. 
Ak komunálny odpad producenta odpadu bude obsahovať aj biologický odpad, vývoz  
musí byť minimálne 1 x za 14 dní. Prítomnosť biologického odpadu bude priebežne 
kontrolovaná vývozcom. Tento bude povinný poskytnúť mestu Púchov mesačne 
prehľadnú evidenciu vyvezeného množstva odpadu pre všetky odsúhlasené 
právnické osoby. 
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu a spôsob vyrubenia je stanovený vo VZN   
o miestnom poplatku za KO a DSO. 
Uvedení podnikatelia budú povinní zapojiť sa do separovaného zberu odpadov. 
 
14.2.Ostatné právnické a fyzické osoby - podnikatelia 
Do tejto skupiny pôvodcov odpadu sú zaradené fyzické osoby – podnikatelia a  
právnické osoby, ktorí nepožiadali o množstvový zber a budú za odpad platiť  
poplatok v zmysle platného VZN o miestnom poplatku za KO a DSO. 
Fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby sú povinní zapojiť sa do separovaného 
zberu odpadov. Neplnenie tejto povinnosti bude sankcionované v zmysle tohto VZN. 
 
14.3.Výrobný odpad, odpad z predmetu podnikania 
Fyzickým osobám – podnikateľom, právnickým osobám sa zakazuje ukladať do 
komunálneho odpadu svoj výrobný odpad, napr.predajne – obalový materiál (papier, 
igelity, plast, kartóny). Odvoz výrobného odpadu bude nutné riešiť samostatnou 
zmluvou s PTSM s.r.o., alebo inou poverenou organizáciou. Neplnenie tejto 
povinnosti bude sankcionované v zmysle tohto VZN. 
 
15.Majitelia chát, záhrad, nehnuteľností v záhradkárskych osadách 
1. Majitelia a nájomcovia záhrad a chát sú povinní nakladať s jednotlivými zložkami  
KO v súlade so zákonom a týmto VZN.  
2. Vytriedený KO (sklo, plasty, papier) je možné ukladať do označených zberných     
nádob v jednotlivých častiach mesta donáškovým spôsobom.  
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3.Biologický odpad zo záhrad sú majitelia povinní kompostovať na vlastných     
pozemkoch. 
4. Po vzájomnej dohode členov záhradkárskych organizácií a na ich požiadanie je    
možné 2 x do roka umiestniť veľkoobjemný kontejner na vopred dohodnuté miesto,    
ktorý bude určený výhradne len na veľkorozmerné odpady a iné KO. V prípade, že    
bude v kontajneri uložený a iný odpad, tento nebude vyvezený až do jeho    
vytriedenia. Ak nedôjde k náprave, náklady za následnú likvidáciu odpadu bude      
znášať samotná organizácia.   
 
16.Poplatok za odpad 
Výšku  miestneho poplatku za odpad určuje VZN o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov.   
 
17.Priestupky a pokuty 
1. Priestupku sa dopustí každý, kto svojou činnosťou poruší zákon č.223/2001 Z.z. o 
odpadoch v znení neskorších predpisov alebo s ním súvisiace predpisy a toto VZN. 
 
2. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy 
o prejednávaní priestupkov najmä zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalšie 
všeobecne záväzné predpisy.  
 
18.Kontrola dodržiavania VZN 
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva mesto Púchov 
prostredníctvom kontrolných orgánov mesta a to: 
a)mestská polícia 
b)komisie mestského zastupiteľstva 
c)poslanci mestského zastupiteľstva 
d)mestský úrad, odd.výstavby a ŽP  
e)orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií 
f)poverený pracovník vývozu  
 
19.Záverečné ustanovenie  
Dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia sa ruší VZN č.11/2007 o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Púchov. 
 
 
 
 
 
                                                                             Mgr. Marián Michalec 
                                                                             primátor mesta Púchov 
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Príloha č. 1 
 
Komunálny odpad a jeho zložky (Vyhl. MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov)  
 
VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami KO: 
 
20 01   Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov 
 
20 01 01 papier a lepenka        O 
20 01 02 sklo         O  
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť    N 
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce   

nebezpečné látky       N 
20 01 39 plasty         O 
20 01 40 kovy 
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02   N 
  alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory 
  obsahujúce tieto batérie 
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33  N 
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné 
  ako uvedené v 21 01 21 a 20 01 23, obsahujúce 
  nebezpečné časti       N 
20 01 36 vyradené elektrické a  elektronické zariadenia   O 
20 01 40 kovy         O 
 
20 02  Odpady zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 
 
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad     O 
 
20 03  Iné komunálne odpady  
 
20 03 01  zmesový komunálny odpad      O 
  (zostatok po vytriedení ostatných zložiek) 
20 03 02 odpad z trhovísk       O 
20 03 03 odpad z čistenia ulíc       O 
20 03 04        kal zo septikov  
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Príloha č.2 
                                             Mesto Púchov 
 
                                               Ž i a d o s ť    
                                 o zavedenie množstvového zberu 
V zmysle zák.č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, VZN  
o nakladaní s KO a DSO na území mesta Púchov a VZN o  miestnom poplatku 
za KO a DSO v meste Púchov. 
 
IČO:……………..               DIČ:…………………….              IČ DPH:……………………….. 
Obchodné meno právnickej osoby /fyzickej osoby - podnikateľa 
………………………………………………………………………………………………........................... 
...................................................................................................................................................... 
Sídlo firmy: …………………………………………………………………………………………………….. 
Miesto prevádzky č.1: ………………………………………………………………………………………… 
                           č.2:..................................................................................................................... 
                           č.3:..................................................................................................................... 
Telefonický kontakt: ........................................................................................................................ 
Názov peňažného ústavu: …………………………      Číslo účtu:………………………………………. 
Druh vykonávanej činnosti:………………………………………………………………………………….. 
Preukázanie splnenia zákonných podmienok zavedenia množstvového zberu v zmysle § 39 ods.15 
zákona o odpadoch (stručný popis):....................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Žiadame zavedenie množstvového zberu komunálneho odpadu v roku 20.... 
 
-spôsobom: vrecia/nádoba na odpad ................................................................................................ 
-frekvencia vývozu odpadu ............................................................................................................... 
(použiť jednu z možností a)1 x za 7 dní,  b)1 x za 14 dní) 
-počet vriec/odhadovaný objem odpadu vytvorený za uvedený časový interval ................................. 
(napr.2 ks 100litrových vriec na týždeň) 
 
Doplnkové štatistické údaje: 
1)priemerný počet zamestnancov ..................................................................................................... 
2)počet miest na sedenie (reštauračné a kaviarenské zariadenia) ..................................................... 
3)charakteristika odpadov  vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti ................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Upozornenie: 
Možnosť zavedenia množstvového zberu na základe žiadosti , je len pre právnickú a fyzickú osobu – 
podnikateľa. Jedná sa o KO (nie odpad, ktorý vzniká na základe pracovnej činnosti). 
 
Potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a správne a som si vedomý(á) 
právnych dôsledkov ich nepravdivého alebo neúplného uvedenia.  
 
 
 
V Púchove dňa ..........................................                     ...................................................................... 
                                                                                                 pečiatka a podpis žiadateľa 
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                                                         Dôvodová správa  
 
 
 
     Dôvodom vydania VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom je aplikácia novely zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.  
Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území mesta. 
Zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na 
území mesta za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto 
zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 
komunálnych odpadov v meste a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania 
odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu. 
Zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných 
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených 
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a zber a likvidáciu drobných stavebných 
odpadov. Ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o  
spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi. Mesto nezavádza týmto VZN 
množstvový zber na svojom území, ale určuje pravidlá jeho zavedenia na základe 
žiadosti právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov. Zároveň nezavádza 
a nebude ani vykonávať zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov okrem 
odpadov zo zelene z dôvodu ekonomickej neúnosnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


