
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Spišská Nová Ves č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  

mesta Spišská Nová Ves 
 

 

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a podľa § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov vydáva  

 

 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 9/2015  

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  

mesta Spišská Nová Ves 
 

 

Úvodné ustanovenie  

§ 1 

Predmet dodatku 
 

Tento dodatok mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves             

č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Spišská Nová Ves v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „VZN“). 
 

§ 2 

Základné ustanovenie 

 

1. § 2 Vymedzenie základných pojmov ods. 20 a 23 sa menia a znejú nasledovne: 

20. Komunálny odpad (ďalej len KO) je: 

a)  zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a 

lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, 

odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a 

akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, 

b)  zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad 

svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. 

23. Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 

vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

 

2. § 3 Pojmy definované týmto nariadením ods. 9 sa mení a znie nasledovne: 

9.  Uličné smeti sú KO, ktoré zahŕňajú odpad z čistenia ulíc a zmesový odpad, ktorý 

vzniká pri pobyte osôb na verejných priestranstvách. 

 



3. § 5 Program odpadového hospodárstva sa zrušuje. 

 

4. § 6 Všeobecné ustanovenia ods. 3 sa mení a znie nasledovne: 

3.  Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako komunálnym 

odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých 

stavieb a z drobných stavieb okrem zaobchádzania so starými vozidlami 

a pneumatikami. Fyzická osoba nesmie nakladať, alebo inak zaobchádzať so 

stavebným odpadom z jednoduchých stavieb, alebo z drobných stavieb s obsahom 

azbestu. 

 

5. Do § 7 Zákazy ods. 1 sa dopĺňa písmeno f), ktorého text znie nasledovne: 

f)  vyberať komunálny odpad, alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných 

nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec osobami neoprávnenými na 

nakladanie s nimi, a taktiež znečisťovať stojiska zberných nádob a ich okolie. 

 

6. § 11 Povinnosti mesta ods. 1 písmeno f) a ods. 2 sa menia a znejú nasledovne: 

f)  zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis 

celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu 

v meste a konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku 

odpadu na území mesta. 

2.  Mesto zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

9.  § 14 Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi ods. 1 sa mení 

a znie nasledovne: 

1.  Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá: 

a) mesto, ak ide o 

 1.  zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, 

 2.  zmesový odpad z iných zdrojov, 

 3.  drobný stavebný odpad, 

b)  ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o 

1.  oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

2.  elektroodpad a použité batérie a akumulátory, 

3. oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný 

odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov. 

 

10.  § 15 Spôsob zberu a prepravy komunálnych a drobných stavebných odpadov ods. 1 sa 

mení a znie nasledovne: 

1.  Na území mesta sa povinne zavádza zber nasledujúcich odpadov: 

-  zmesový odpad 

-  papier 

-  plasty 

-  sklo 



-  kovy 

-  kompozitné obaly na báze lepenky 

-  biologicky rozložiteľný odpad 

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

-  drobný stavebný odpad 

-  objemný odpad 

-  odpad s obsahom škodlivín 

 

12.  Za § 18 Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov zbieraných spolu 

s obalmi (papier, plasty, sklo a kovy) sa vkladá §18a Školský zber, ktorý znie 

nasledovne: 

§ 18a 

Školský zber 

 

1.  Škola alebo školské zariadenie (ďalej len „škola“), ktorá vykonáva zber odpadov 

z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je 

povinná najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka 

oznamovať mestu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, 

ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom, v ktorom sa tento zber vykonáva druh a 

množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi odpadu. 

 

13.  § 19 Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi ods. 9 sa mení 

a znie nasledovne: 

9. Mesto určuje na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od fyzických 

osôb v prípade individuálnej bytovej výstavby hnedé nádoby o objeme 10 litrov 

v zmysle harmonogramu zberu platného pre príslušný kalendárny rok, ktorý bude 

doručený do jednotlivých domácnosti. V prípade komplexnej bytovej výstavby 

mesto určuje na zber tohto druhu odpadu hnedé nádoby o objeme 240 litrov 

a 1 100 litrov. 

 

14.  § 28 Prevádzkovanie zberného dvora ods. 7 sa mení a znie nasledovne: 

7.  Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže bezplatne odovzdať 

oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z 

neobalových výrobkov z iných zdrojov na zbernom dvore. Iný druh odpadu nebude 

od právnickej osoby, alebo fyzickej osoby – podnikateľa prevzatý. 

 

15.  § 31 Kontrola nariadenia ods. 1 písmeno b) sa mení a znie nasledovne: 

b)  komisia životného prostredia pri mestskom zastupiteľstve; 

 

 

 

 

 

 



 Záverečné ustanovenia 

§ 3 

Účinnosť dodatku 
 

1. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2015 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová 

Ves bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Spišská Nová 

Ves od 25.11.2020. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto dodatku č. 2 k  

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2015 na zasadnutí dňa 10.12.2020, pod č. .../2020; 

dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2015 bol vyhlásený vyvesením na 

úradnej tabuli dňa 11.12.2020 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021. 

 

 

 

 

 

         Ing. Pavol Bečarik 
               primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pripomienkovanie návrhu 

Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2015, 
 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Spišská Nová Ves 

 
 Návrh tohto Dodatku č. 2 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 25. 11. 2020. Týmto dňom začína 

plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky 

k návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2015. 

 Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená  v písomnej forme na adresu: 

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na adresu 

tomas.hamracek@mestosnv.sk, alebo do zápisnice na adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 

1, Spišská Nová Ves – právne oddelenie, č. dverí 307. 

 Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto 

ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie 

sú zdôvodnené. 

 
 

 

Spracoval:  

Tomáš Hamráček 

vedúci oddelenia komunálneho servisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


