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Mesto Komárno 

_______________________________________________________ 
 
 

Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. .../2020, 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 
 

 
1) Návrh VZN: 

    a) vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:  20.01.2020 

    b) zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 20.01.2020 

    c) zverejnený na elektronickej tabuli mesta dňa: 20.01.2020 

 

2) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína  plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej 
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia                       
v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.komárno.sk alebo 
ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Komunálny odbor, Nám. gen.     
Klapku 1,  945 01 Komárno. 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 prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  
 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení  do (vrátane):  30.01.2020 
 

3)   Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa:  ..........2020 
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Návrh  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. .../2020, 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 
 

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 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
1. V § 1 sa v odseku d) vkladá nový bod 6., ktorý znie: 

6. odpady z uličných smetných nádob,  

 

2. V § 2 sa dopĺňa nový odsek 12, ktorý znie: 

(12)  Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového 

hospodárstva mesta Komárno v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný v zmysle zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva 

a opatrenia na ich dosiahnutie.´ 

 

3. V § 5 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie: 

(3) Ciele pre stavebný odpad a odpad z demolácií – do konca roku 2020 zvýšiť 
prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu (s 
výnimkou odpadu 170504 – zemina a kamenivo kategórie O) najmenej na 35% 
hmotnosti vzniknutého odpadu. 

 

4. V § 8 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie: 

(4)  Ciele pre elektroodpad – dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností 
odovzdaného do systému spätného zberu a oddeleného zberu dosiahlo aspoň    
4 kg na jedného obyvateľa za rok. 

 

5. V § 9 sa v odseku 1 dopĺňa nové písmeno f), ktoré znie: 

f)    Ciele pre komunálny odpad – do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použite 

a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možností  
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z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad 

z domácností, najmenej na 35% hmotnosti vzniknutých odpadov. 

6.  Za § 12 sa vkladá nový § 12a Odpady z uličných smetných nádob, ktorý znie nasledovne: 

(1)    Pre komunálny odpad vznikajúci pri pobyte osôb na verejných a otvorených 
priestranstvách mesta sú určené uličné smetné nádoby.  

(2)    Každý na území mesta je povinný ukladať tento odpad iba do nádob na to určených 
a neznečisťovať verejné priestranstvá. 

(3)    Do uličných smetných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako komunálny, ktorý 
vzniká pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách, t.j. komunálny 
odpad a iný odpad z domácností, odpad z podnikateľskej činnosti, odpady z trhovísk  
a pod. 

(4)    Je zakázané uličné smetné nádoby úmyselne poškodzovať, kopať do nich, alebo 
ich premiestňovať. 

(5)    Vyprázdňovanie uličných smetných nádob zabezpečuje organizácia poverená 
zberom, alebo mesto. 

 

7.     V § 15 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie: 

(6)     Ciele pre biologicky rozložiteľné odpady: 

 a) do roku 2020 vybudovať v meste novú kompostáreň s kapacitou do 2000 t 

odpadu. 

       b) do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov na 35% z celkového množstva (hmotnosti) biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995. 

  

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 06.02.2020. 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 
vyhlásenia na úradnej tabuli mesta Komárno. 

   

           Mgr. Béla Keszegh 

              primátor mesta 
 

 

Vyvesené na ÚT mesta dňa :  20.01.2020  

Zvesené z ÚT mesta dňa:   

 


