Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
v znení a doplnení VZN č. 3/2018 a VZN č. 1/2020
Mestské zastupiteľstvo v Komárne na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g),
§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej aj ako „VZN“ alebo „nariadenie”).
Článok I.
VZN Mesta Komárno č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018 a VZN č. 1/2020 sa mení a dopĺňa
nasledovne:
1. V § 2 sa odsek (1) sa mení a znie nasledovne:
(1) Komunálny odpad 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 2) (ďalej aj ako „KO“),
2. V § 2 v odseku (10) sa dopĺňa nové písmeno c), ktoré znie:
c) každý prenajímateľ objektu, správca administratívneho alebo obchodného centra,
ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka a zároveň zabezpečuje
zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov svojich
nájomcov na základe zmluvy 10).
3. Za § 9 sa vkladá nový § 9a v nasledovnom znení:
§ 9a Školský zber
(1) Škola alebo školské zariadenie, ktorá vykonáva školský 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 ktorej sa tento zber vykonáva:
- druh a množstvo vyzbieraného odpadu,
- informácie o nasledujúcom držiteľovi.
(2) Školský zber si organizujú školy alebo školské zariadenia samostatne.

4. V § 10 sa odsek (3) mení a znie nasledovne:
(3)

Občania – fyzické osoby môžu počas celého roka bezplatne odovzdať použité
prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory na zbernom
dvore na Harčášskej ceste v Komárne, alebo na predajných miestach priamo ich
distribútorovi, ktorý je povinný vykonať ich bezplatný spätný zber;

5. V § 12 sa doterajší odsek označí ako odsek (1) a vkladajú sa nové odseky (2) a (3), ktoré
znejú:
(2)

Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na
verejné priestranstvá, resp. k zberným nádobám na komunálny odpad.

(3)

Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do verejnej
kanalizácie.

6. § 13 sa mení a znie nasledovne:
(1) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácností patria
najmä: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny,
starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, papierové vrecká znečistené zeleninou,
ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené,
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín
rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ako aj potraviny po dátume spotreby, ktoré
vznikli z kuchýň domácností.
(2) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácností nepatria
najmä: kamene, obväzy, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, odpady ktoré neboli
pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla, papier, plasty, kovy, VKM, sklo,
textil, zmesový komunálny odpad.
(3) Na území mesta je zavedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od
fyzických osôb užívajúcich nehnuteľnosti v rodinných domoch a v bytových domoch
nasledovne:
a) v rodinných domoch v rodinnej zástavbe prebieha zber kuchynského odpadu
spôsobom „od domu k domu“ prostredníctvom 10 l nádob (vedierok)
s recyklovateľnými vrecami,
1. vedierka evidované a označené nálepkou s ID kódom obsahujú najmä
informáciu o polohe vedierka t.j. adresa prislúchajúceho rodinného domu, kde
je vedierko priradené a meno a priezvisko prihlásenej osoby na trvalý alebo
prechodný pobyt na príslušnej adrese;
2. každý pôvodca odpadu je zodpovedný udržiavať vedierko v stave spôsobilom
na riadne užívanie, úmyselne ho nepoškodzovať a umiestňovať ho v deň
vývozu na mieste prístupnom pre obsluhu zberovej spoločnosti;
3. naplnené vrece v deň vývozu musí byť vložené do vedierka tak, aby bolo
z jeho umiestnenia zrejmé, že má byť dané vedierko obslúžené. Vývoz sa
realizuje len z označených vedierok, pričom vedierka sa nemenia za prázdne
a slúžia na zamedzenie prístupu zvieratám a škodcom. Pri každom zbere
bude pôvodcovi odpadu výmena vreca kus za kus – do vedierka;
4. interval vyprázdňovania 10 l nádoby je jedenkrát za týždeň v dňoch pondelok
až piatok v čase od 6:00 do 18:00 hod.
b) v bytových domoch v bytovej zástavbe prebieha zber kuchynského odpadu
donáškovým spôsobom do 1100 l hnedej zbernej nádoby s nápisom, umiestnenej
prednostne na najbližšom stojisku zberných nádob na zmesový komunálny
odpad,

1. interval vyprázdňovania 1100 l nádoby v období mesiacov marec až
november je dvakrát týždenne a v období mesiacov december až február je
jedenkrát týždenne, v čase od 6:00 do 18:00 hod.
(4) Zber kuchynského odpadu uskutočňuje podľa platného harmonogramu zberu
zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s mestom. Harmonogram zberu je zverejnený na webovej stránke mesta.
(5) Mesto si vyhradzuje právo na zmeny v počtoch zberov zberných nádob pri bytovej
zástavbe a vedierok pri rodinnej zástavbe a ich frekvencií.
7. § 16a sa mení a znie nasledovne:
Odpadové pneumatiky je konečný užívateľ oprávnený odovzdať formou spätného zberu
u distribútora pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo
bezplatne odovzdať na zbernom dvore na Harčášskej ceste v Komárne.
8. V § 17 sa v odseku 2 v prvej vete vypúšťajú slová „kuchynský odpad“.

Článok II.
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pred rokovaním
Mestského zastupiteľstva v Komárne v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne
dňa 16.12.2021.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho
vyhlásenia na úradnej tabuli mesta Komárno.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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