
Návrh  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. .../2018, ktorým sa mení a dop ĺňa 
VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drob nými stavebnými odpadmi 
 

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 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
1. V § 1 sa vkladá nové písmeno g), ktoré znie:  

g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,  

Pôvodné písmená g) až i) sa označia ako písmená h) až j). 
 

2. V § 2 sa dopĺňa nový odsek 11, ktorý znie:  

(11) Odpadová pneumatika – pneumatika, ktorá je odpadom10a). 
 

3. Dopĺňa sa nový odkaz pod čiarou 10a), ktorý znie: 
10a)  § 69 ods. 5 zákona o odpadoch 

4. V § 9  odsek 1 sa vkladá nové písmeno e) v nasledovnom znení:  

e) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (ďalej ako „VKM“) – patria 
sem najmä: tetrapaky od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných 
štiav a džúsov, vína.  VKM obaly musia byť čisté, vypláchnuté, bez zvyškov 
potravy alebo nápoja. 

5. V § 9   odsek 2  písmeno b) sa za slová „s kovovými obalmi“ vkladajú slová „a s VKM“ 

6. V § 9  odsek 3  písmeno a) v prvej vete sa za slová „okrem kovových obalov“ vkladajú 
slová „a VKM“ a v druhej vete za slová „kovových obalov“ vkladajú slová „a VKM“ 

7. V § 9  odsek 4 písmeno b) v prvej vete sa za slová „okrem kovových obalov“ vkladajú 
slová „a VKM“ a v druhej vete za slová „kovových obalov“ vkladajú slová „a VKM“ 

8. V § 9 odsek 8 sa za slová „je možné odovzdať“ vkladá slovo „aj“ 

9. V § 15 odsek 3 písmeno d) sa mení a znie nasledovne: 

d) Interval odvozu naplnených plastových vriec v období mesiacov marec až 
november je minimálne jedenkrát za 14 dní a v období mesiacov 
december až február je jedenkrát za štyri týždne.  
 

10. Za § 16 sa vkladá nový § 16a Odpadové pneumatiky, ktorý znie nasledovne: 

  Mesto zavádza spätný zber odpadových pneumatík, ktoré môžu obyvatelia bezplatne 
odovzdať na zbernom dvore na Harčášskej ceste v Komárne.   

 

 



11. V § 17 odsek 2 prvá veta sa za slová „jedlé oleje a tuky,“ vkladajú slová „odpadové 
pneumatiky,“ 

12. V § 17 sa vypúšťa odsek 3 a doterajšie odseky 4, 5, 6 sa označujú ako odseky 3, 4, 5 

13. V Prílohe č. 1 k VZN č. 9/2016 Harmonogram zvozu odpadu sa body 3. a 4. dopĺňajú 
a znejú nasledovne: 

 
3. zber a odvoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovaných 

v plastových vreciach z rodinnej zástavby raz za štyri týždne v obvyklý deň odvozu 
zmesového komunálneho odpadu v danej lokalite. Pod vyseparovanými zložkami 
komunálneho odpadu sa rozumie papier, plasty, kovové obaly, VKM a sklo. 
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad raz za 14 dní v období mesiacov marec až 
november a v období mesiacov december až február  jedenkrát za štyri týždne. 
Termíny zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu sú zverejňované na 
webovom sídle mesta www.komarno.sk a v miestnych novinách.   

 
4. zber a odvoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z 1100 l kontajnerov 

rozmiestnených prevažne v bytovej zástavbe na území mesta Komárno raz za týždeň 
v stredu. Pod vyseparovanými zložkami komunálneho odpadu sa rozumie papier, 
plasty, kovové obaly, VKM a sklo. 

 
14. V Prílohe č. 2 k VZN č. 9/2016 OHLÁSENIE sa v časti Určenie podmienok odvozu 

komunálneho odpadu v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) a c) VZN č. 9/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa za slová „110/120 l ...... ks 
– separovaný plast“  a za slová „1 100 l ............. ks – separovaný plast“ vkladajú slová 
„kov, VKM“. 

 

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 .............. 

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

 

 

 

Ing. László Stubendek 
              primátor mesta 

 

 

Vyvesené na ÚT mesta dňa : 25.05.2018  

Zvesené z ÚT mesta dňa:   

 
 
 
 



Mesto Komárno 
_______________________________________________________ 

 
 

Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno  č. ../2018, ktorým sa mení a dop ĺňa 

VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drob nými stavebnými odpadmi 
 

 
1) Návrh VZN: 

    a) vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 25.05.2018 

    b) zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 25.05.2018 

    c) zverejnený na elektronickej tabuli mesta dňa: 25.05.2018 

 

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.komarno.sk alebo ústne 
do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Komunálny odbor, Pevnostný rad 3, 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):   08.06.2018 

 

3)   Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa:  ..........2018 
 


