Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica
Mesto Skalica v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet a účel VZN
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len „KO“) a s drobnými
stavebnými odpadmi (ďalej len „DSO“) na území mesta Skalica (ďalej len „mesto“) s cieľom
zabezpečiť trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi, ochranu životného prostredia, ochranu
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
2. Mesto týmto nariadením ustanovuje najmä podrobnosti o spôsobe nakladania, zberu a prepravy
zmesových komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok, jedlých olejov a tukov, šatstva, biologicky rozložiteľnom komunálnom
odpade, o nakladaní s objemným odpadom, odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok,
nadrozmerným biologicky rozložiteľným odpadom, odpadom z rekreačnej oblasti Zlatnícka
dolina, odpadom vo vinohradníckych lokalitách a záhradkárskych osadách, v katastrálnom
území mesta. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti
o prevádzkovaní zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu a spôsob
zneškodňovania žúmp.
3. VZN sa vydáva s cieľom zaviesť vhodný systém zberu odpadov na území mesta.
II. ČASŤ
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A
DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
§2
Povinnosti pôvodcu KO a DSO
1. Za nakladanie s KO, ktoré vznikli na území mesta a s DSO, ktoré vznikli na území mesta,
zodpovedá mesto, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
2. Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN.
Tiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu KO v meste,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v meste, udržiavať ich v dobrom
technickom stave,
c) ukladať KO alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené mestom
a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v meste,
d) nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v domácnosti, v
záhrade a na voľnom priestranstve,

e) odovzdať komunálny odpad za účelom zhodnotenia alebo zneškodnenia organizácii poverenej
zberom mestom Skalica,
f) neznečisťovať stojiská zberných nádob a ich okolie,
g) zaistiť, aby bol odpad v deň vývozu riadne pripravený v zberných nádobách a aby boli
umožnené všetky práce spojené s odvozom,
h) zabezpečiť zberné nádoby proti odcudzeniu,
i) nepoškodzovať zberné nádoby.
3. Pôvodca ako organizátor aj jednorazových podujatí a činností pre verejnosť na verejných
priestranstvách je tiež povinný:
a) uskutočňovať opatrenia pre zníženie tvorby odpadov vznikajúcich jemu a zákazníkom,
návštevníkom z výrobkov a obalov v rámci tejto činnosti,
b) prednostne zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia na triedený zber zložiek KO a odvoz za
účelom materiálového zhodnotenia,
c) pre zmesový KO zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia a ich odvoz za účelom
zneškodnenia.
§3
Povinnosti vlastníka nehnuteľnosti
1. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a) umiestniť stojisko zberných nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade, že to nie je
možné, určí stojisko zberných nádob mesto,
b) starať sa o prístup k zberným nádobám a čistotu stojísk a okolie zberných nádob,
c) ukladať KO do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich KO nevypadával
a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov oprávnenej organizácie.
2. Povinnosti oprávnenej organizácie:
a) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
ekologickým, požiarnym a iným závadám, prípadne ku škode na majetku,
b) premiestniť naplnené zberné nádoby zo stojiska zberných nádob na dobu potrebnú na ich
vyprázdňovanie,
c) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť na pôvodné miesto,
d) ak v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob alebo vriec znečistí
verejné priestranstvo, stojisko zberných nádob alebo iný priestor, je povinná znečistenie
okamžite odstrániť,
e) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu, alebo výmenu do
3 dní.
§4
Zberné nádoby
1. Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO sú:
- zberná nádoba o objeme 110 1,
- zberná nádoba o objeme 120 l ,
- zberná nádoba o objeme 240 l,
- zberná nádoba o objeme 1100 l,
- zberná nádoba o objeme 1300 l (zvonový kontajner),
- veľkoobjemový kontajner VOK (5000 l),
- veľkoobjemový kontajner AVIA (10 000 l),
- veľkoobjemový kontajner ABROLL (20 000 l),
- špeciálna zberná nádoba,
- vrecia z PVC o objeme 110 l.
2. Každý držiteľ odpadu je povinný používať systém zberu, ktorý vymedzuje toto VZN.
3. Iné nakladanie s KO a DSO (najmä premiestňovanie nádob z určených stojísk, ich používanie na

iný účel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo odnášanie zložiek
odpadu zo zberných nádob) sa prísne zakazuje.
4. Zákaz podľa ods. 3 sa nevzťahuje na:
a) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.) realizované po dohode s
organizáciou poverenou zberom,
b) zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými osobami a právnickými osobami, napr.
ich odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú
súčasťou systému zberu KO.
§5
Podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
1. Zmesový KO sa ukladá:
do zberných nádob:
- 110 1 prípadne 120 l zelenej farby z PVC alebo pozinkovaná,
- 1100 l čiernej farby z PVC alebo pozinkovaná,
- veľkoobjemový kontajner (5000 l),
do vriec:
- vrecia 110 l čiernej farby.
Patrí sem: nevytriedený KO alebo KO po vytriedení zložiek KO.
2. Zberná nádoba:
a) rodinné domy - 110 l (120 l) je určená pre 1 – 6 osôb,
b) bytové domy - 1100 l je určená spravidla pre 80 obyvateľov.
Počet zberných nádob je možné upraviť tak, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob.
3. Interval odvozu:
a) fyzické osoby:
- rodinné domy - 110 l (120 l) zberná nádoba zelenej farby z PVC alebo pozinkovaná 1 x za 2 týždne
- bytové domy - 1100 l zberná nádoba čiernej farby z PVC alebo pozinkovaná - 2 x týždenne,
b) fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby:
- 110 l vrecia čiernej farby - 1 x za mesiac,
- 110 l (120 l) zberná nádoba zelenej farby z PVC alebo pozinkovaná - 1 x týždenne,
- 110 l (120 l) zberná nádoba zelenej farby z PVC alebo pozinkovaná - 1 x za 2 týždne pre
podnikateľa podnikajúceho v mieste trvalého bydliska,
- 1100 l zberná nádoba čiernej farby z PVC alebo pozinkovaná - 1 x týždenne,
- veľkoobjemový kontajner (5000 l; 10000 l; 20000 l) - najmenej 1 x týždenne.
4. Náklady na zbernú nádobu na zmesový KO znáša pôvodný pôvodca odpadu, tieto náklady sú
zahrnuté do miestneho poplatku za KO a DSO.
5. KO vzniknuté na území mesta sa zneškodňujú na skládke odpadov v Mokrom Háji.
6. Pôvodcovia komunálnych odpadov môžu používať zariadenia na zmenšovanie objemu
komunálnych odpadov.
§6
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1. K DSO patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a
podobne.
2. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu, pričom tento odpad je možné za
úhradu odovzdať na zbernom dvore v spoločnosti VEPOS - SKALICA s.r.o., ulica Rybničná
č. 1, Skalica.
3. Zakazuje sa ukladať DSO do zberných nádob na zmesový KO a triedené zložky KO, ako aj
ponechať DSO v miestach stojísk zberných nádob.

§7
Spôsob zberu objemného odpadu
1. Objemný odpad predstavujú KO, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do zbernej nádoby
používanej v systéme zberu komunálneho odpadu. Je to hlavne nábytok, dvere, matrace,
koberce a podobne.
2. Pôvodcovia objemného odpadu môžu v priebehu roka objemný odpad odovzdať do zberného
dvora.
3. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre
tento účel mesto zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na
miestach a v intervaloch vývozu určených mestom.
4. Mesto zabezpečí informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu v dostatočnom časovom
predstihu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému mesta
(úradná tabuľa, webová stránka mesta). V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú
veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené, druhy odpadu, pre ktorý sú určené a miesta uloženia.
5. Na odvoz objemného odpadu si môže obyvateľ individuálne objednať u zmluvného partnera
mesta za odplatu veľkoobjemový kontajner.
6. Zakazuje sa ukladať objemný odpad do zberných nádob na zmesový KO a triedené zložky KO,
ako aj ponechať objemný odpad v miestach stojísk zberných nádob.
§8
Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
1. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivých látok patria najmä odpadové motorové a mazacie
oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a
drevín, umelé hnojivá, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými
látkami a podobne.
2. Obyvatelia mesta môžu v priebehu roka odpad s obsahom škodlivých látok odovzdať do
zberného dvora.
3. Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene
zbieraných zložiek KO s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia resp.
zneškodnenia na miestach a v intervaloch vývozu určených mestom.
4. Mesto zabezpečí informovanosť obyvateľov o zbere odpadu z domácností s obsahom škodlivín
v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti
informačného systému mesta (úradná tabuľa, webová stránka mesta). V informácii uvedie najmä
termíny, druhy odpadu, pre ktoré sú určené a miesta uloženia.
5. Zakazuje sa ukladať odpad z domácností s obsahom škodlivých látok do zberných nádob na
zmesový KO a triedené zložky KO, ako aj ho ponechať v miestach stojísk zberných nádob.
§9
Spôsob zberu nadrozmerného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
1. Nadrozmerný biologicky rozložiteľný KO predstavujú KO, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú
do 240 l hnedej farby na bioodpad. Patria sem konáre zo stromov a krovín, viniča – porezané na
max. dĺžku 1,5 m a poviazané.
2. Obyvatelia mesta môžu v priebehu roka nadrozmerný biologicky rozložiteľný KO odovzdať do
kompostárne (za areálom ROD Skalica) počas otváracích hodín.
3. Zhromažďovanie a preprava nadrozmerného biologicky rozložiteľného KO sa uskutočňuje
najmenej dvakrát do roka. Pre tento účel mesto zabezpečí u zmluvného partnera zber
a prepravu na miestach a v intervaloch vývozu určených mestom.
4. Mesto zabezpečí informovanosť obyvateľov o zbere nadrozmerného biologicky rozložiteľného
KO v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti

informačného systému mesta (úradná tabuľa, webová stránka mesta). V informácii uvedie najmä
termíny zberu odpadu, spôsob úpravy a miesta uloženia.
5. Zakazuje sa ukladať nadrozmerný biologicky rozložiteľný KO do zberných nádob na zmesový
KO a triedené zložky KO, ako aj ho ponechať v miestach stojísk zberných nádob.
§ 10
Spôsob zberu odpadu v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina
1. Fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi chát v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina, sú povinné
umiestňovať KO do príslušných zberných nádob umiestnených na parkovisku v Zlatníckej
doline, v mieste svojho trvalého bydliska alebo v zbernom dvore.
2. Všetci vlastníci chát sú povinní zapojiť sa do systému zberu KO.
§ 11
Spôsob zberu odpadu vo vinohradníckych lokalitách a v záhradkárskych osadách
1. Pôvodca KO z nehnuteľností vo vinohradníckych lokalitách a v záhradkárskych osadách je
povinný umiestniť do vriec PVC a separovať podľa farieb nádob a PVC vriec uvedených v § 5 a
v § 13 a odviezť na vlastné náklady do zbernej nádoby v mieste trvalého pobytu alebo do
zberného dvora.
2. Biologicky rozložiteľný odpad (napr. lístie) je povinný zhodnotiť na vlastné náklady (napr.
kompostovaním) na vlastnom pozemku alebo je ho možné odovzdať do kompostárne (za areálom
ROD).
§ 12
Spôsob zneškodňovania žúmp
Splašková odpadová voda akumulovaná vo vodotesných žumpách musí byť zneškodňovaná v
ČOV Skalica.
§ 13
Podrobnosti o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov
1. Na území mesta sa zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu KO pre nasledujúce
druhy odpadov:
a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové
kombinované materiály),
b) elektroodpad z domácností,
c) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
d) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky,
e) jedlé oleje a tuky z domácností,
f) šatstvo,
g) biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
2. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber KO pri ktorých sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, tieto náklady nie sú zahrnuté
v miestnom poplatku za KO a DSO.
3. Spôsob triedeného zberu – papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové materiály
Papier sa triedi do 1100 l zberných nádob modrej farby s označením „PAPIER“ alebo do
vriec modrej farby.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,

krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a podobne.
Interval odvozu:
a) fyzické osoby:
- rodinné domy - 110 l vrecia modrej farby - 1 x za mesiac (spravidla prvá sobota v mesiaci),
- bytové domy - 1100 l zberné nádoby modrej farby - 1 x týždenne,
b) fyzické osoby- podnikatelia, právnické osoby:
- 110 l vrecia modrej farby - 1 x týždenne alebo 1 x za mesiac (spravidla prvá sobota v
mesiaci) podľa dohody s mestom,
- 1100 l zberné nádoby modrej farby - 1 x týždenne.
Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do zberných nádob na odpad
tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.
Obyvatelia mesta môžu tento odpad odovzdávať do zberného dvora počas celého roka.
Plasty sa triedia do 1100 l zberných nádob žltej farby s označením „PLASTY“ alebo
do 110 l vriec žltej farby.
Patria sem: fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov
a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové
nádobky, číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich
prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš a podobne.
Interval odvozu:
a) fyzické osoby:
- rodinné domy - 110 l vrecia žltej farby - 1 x za mesiac (spravidla prvá sobota v mesiaci),
- bytové domy - 1100 l zberné nádoby žltej farby - 1 x týždenne,
b) fyzické osoby- podnikatelia, právnické osoby:
- 110 l vrecia žltej farby - 1 x týždenne alebo 1 x za mesiac (spravidla prvá sobota v mesiaci)
podľa dohody s mestom,
- 1100 l zberné nádoby žltej farby - 1 x týždenne.
Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do zberných nádob tak, aby sa
zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu zbernej nádoby.
Obyvatelia mesta môžu tento odpad odovzdávať do zberného dvora počas celého roka.
Sklo sa triedi do 1300 l zberných nádob zelenej farby - „zvonov“ s označením „SKLO“.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez
kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a podobne
Interval odvozu: 1 x za 7 týždňov.
Väčšie kusy skla je potrebné odovzdať do zberného dvora. Obyvatelia mesta môžu tento odpad
odovzdávať do zberného dvora počas celého roka.
Kovy vrátane kovových obalov sa triedia do 1100 l zberných nádob červenej farby - „zvonov“
s označením „DROBNÉ KOVY“ alebo do 1100 l zberných nádob žltej farby s označením
„PLASTY“ alebo do 110 l vriec žltej farby.
Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, hliníkové
viečko, hliníkový obal, kovové viečko, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené
obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov
alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje; konzervy a plechovky pred
odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.
Interval odvozu: podľa potreby.
Väčšie kusy kovového odpadu ako je napr. kovový šrot, oceľ, drôt, farebné kovy je potrebné
odovzdať do zberného dvora odpadov.
Viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) sa triedia do 1100 l zberných nádob žltej
farby s označením „PLASTY“ alebo do 110 l vriec žltej farby.

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných
štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a podobne.
Interval odvozu:
a) fyzické osoby:
- rodinné domy - 110 l vrecia žltej farby - 1 x za mesiac,
- bytové domy - 1100 l zberné nádoby žltej farby - 1 x týždenne,
b) fyzické osoby- podnikatelia, právnické osoby:
- 110 l vrecia žltej farby - 1 x týždenne alebo 1 x za mesiac (spravidla prvá sobota v mesiaci)
podľa dohody s mestom,
- 1100 l zberné nádoby žltej farby - 1 x týždenne.
4. Spôsob triedeného zberu ektroodpadu z domácností
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a
z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a
množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
Patria sem: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá,
variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, žiarivky, svietidlá a podobne.
Pôvodcovia elektroodpadov môžu v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t.j. odobratie elektroodpadu z
domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za
kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a
rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na
predaj elektrozariadení.
Pôvodcovia elektroodpadov môžu tento odpad v priebehu roka odovzdať aj do zberného dvora
odpadov.
Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. „pouliční zberači“), ktorí nemajú
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.
5. Spôsob triedeného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových
batérií a akumulátorov
Obyvatelia mesta môžu použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a
akumulátory odovzdať do zberného dvora, ako aj na predajných miestach u distribútora..
Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. „pouliční zberači“),
ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.
6. Spôsob triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných
fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
Nespotrebované lieky je potrebné odovzdať v lekárňach na území mesta.
Zakazuje sa ich ukladať do zberných nádob na zmesový KO a triedené zložky KO.
7. Spôsob triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácností
Patria sem: použité jedlé oleje a tuky z domácností.
Odpady si pôvodcovia dávajú do vlastných uzatvárateľných nádob (napr. PET fľaše), ktoré
možno odovzdať v priebehu roka do zberného dvora.
8. Spôsob triedeného zberu šatstva
Patria sem: čiapky, klobúky, šatky, šále, tielka, tričká, mikiny, košele, vetrovky, ponožky, spodné
prádlo, deky, posteľné prádlo, rôzne handry, textil, obuv, textilné hračky a podobne.
Šatstvo sa triedi do špeciálnych zberných nádob.
Interval odvozu: podľa potreby.

9. Spôsob triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí biologicky rozložiteľný odpad zo
záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad a
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od fyzických osôb.
Medzi tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad patrí tráva, kvety, lístie, drevný odpad zo
strihania a orezávania krovín a stromov (dĺžka max. 1 m), vypletá burina, pozberové zvyšky
z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
Vývoz sa uskutočňuje v rodinných domoch, odpady sa triedia do 240 l zberných nádob hnedej
farby na bioodpad – s označením BIO.
Interval odvozu: marec až november 1 x týždenne
december až február 1 x za 2 týždne.
Ak pôvodcovi nepostačuje zberná nádoba, pôvodca ho zhodnocuje kompostovaním na
pozemku ním užívaným, prípadne je možné ho odovzdať do kompostárne (za areálom
ROD Skalica).
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od fyzických osôb patria šupy z
čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky
jedla, škrupinka z orecha, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom,
potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok,
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného,
ale i živočíšneho pôvodu.
Vývoz sa uskutočňuje v rodinných domoch a bytových domoch, odpady sa triedia do 240 l
zberných nádob hnedej farby na bioodpad – s označením BIO.
Interval odvozu: marec až november 1 x týždenne
december až február 1 x za 2 týždne.
V rodinných domoch sa môže do zbernej nádoby na biologicky rozložiteľný odpad tzv. zelený
odpad umiestňovať aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácností môžu fyzické osoby
odovzdať do kompostárne (za areálom ROD Skalica).
§ 14
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je zodpovedný
prevádzkovateľ kuchyne.
2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie je súčasťou miestneho poplatku za KO
a DSO).
3. Ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením EP a Rady č. 1069/2009,
ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a
odvodených produktov neurčených na ľudskú potrebu a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o
hygiene potravín.
4. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne:
a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob
určených mestom na zber komunálneho odpadu,
b) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
5. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne a do doby odovzdania
odpadu na prepravu a spracovanie musia byť primerane zabezpečené, aby sa k ich obsahu
nedostali hlodavce a verejnosť.

§ 15
Prevádzkovanie zberného dvora
1. Zberný dvor sa nachádza v sídle spoločnosti VEPOS - SKALICA s.r.o. na Rybničnej ulici č.1
v Skalici.
2. Pôvodca odpadu (obyvateľ mesta), ktorý má trvalý pobyt v Skalici, môže po predložení
občianskeho preukazu bezplatne odovzdať vytriedené zložky KO do zberného dvora. Vlastník
nehnuteľnosti, ktorý nemá trvalý pobyt v Skalici sa preukazuje dokladom o zaplatení miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo dokladom o vlastníctve
nehnuteľnosti v k.ú. Skalica.
3. Zložky KO, ktoré možno odovzdať do zberného dvora odpadov, sú uvedené na informačnej
tabuli, ktorá je umiestnená pri vstupe do zberného dvora.
4. Zberný dvor je jednou zo súčastí nakladania s KO na území mesta, pričom jeho využívaním nie
je dotknutá povinnosť fyzických osôb zabezpečiť si pravidelný vývoz KO v súlade s týmto
VZN.
5. Do zberného dvora možno odovzdávať len odpady, ktoré sú súčasťou KO, nie odpady z
podnikateľskej činnosti.
6. V prípade, že právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ nemôže umiestniť zberné nádoby
na svojom pozemku prípadne na verejnom priestranstve, je možno tento KO vo vreci z PVC
odvážať na vlastné náklady do zberného dvora odpadov len s písomným súhlasom mesta.
7. Odpadové pneumatiky sa na zbernom dvore neprijímajú, odovzdávajú sa len distribútorom
pneumatík.
III. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 16
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch,
môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva alebo mestu.
2. Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu je možné ústne na Mestskom úrade v Skalici,
oddelenie výstavby v čase úradných hodín alebo písomne na adrese: Mesto Skalica, Námestie
slobody č.10, Skalica, e-mailom na adrese: mesto@mesto.skalica.sk alebo telefonicky na
čísle: 034/6903 217.
§ 17
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica v znení
Zmeny č. 1/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Skalici uznesením číslo 120/2020 zo dňa
19.10. 2020.
3. VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021.
V Skalici, 21.10.2020

Ing. Anna Mierna
primátorka mesta Skalica

