
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance  

č. ........./ 2013   

VZN je vypracovaný v súlade so zákonom o odpadoch č. 343/2012, ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov a doplnení. 

Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2012 Z.z. ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) vydáva pre územie mesta Sobrance toto všeobecne 
záväzné nariadenie (ďalej len VZN). 
 
 
 

I. 
Základné pojmy 

 
1) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade s týmto 
zákonom alebo osobitnými predpismi je povinný sa jej zbaviť. 
 
2) Pôvodca odpadu, je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu alebo 
iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 

3) Držiteľ odpadu, je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad 
nachádza. 

4) Biologický odpad (BIO), biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) a jeho zber (podľa 
novelizovaného § 39 ods. 16 písm. b) zákona) vzniká obci povinnosť zaviesť triedený zber BIO/BRKO 
od 01.01.2013. 

5) Komunálne odpady, sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických 
osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická 
osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich 
predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa : - za odpady z 
domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu 
rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného 
pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi 
odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré 
sú majetkom obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na 
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a združení. 

6.) Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich 
veľký rozmer uložiť do zberných nádob poskytnutých do užívania držiteľovi tohto odpadu. 



7) Drobné stavebné odpady, (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 
fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby, podľa § 6, ods.1 zákona o 
odpadoch. DSO sú aj odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou 
osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje 
ohlásenie stavebnému úradu (obci) alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu 
(obci). 

 

8) Oprávnená organizácia na podnikanie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom je 
organizácia, ktorá má technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti 
a súhlas orgán  
 
9. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a 
zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.u štátnej správy 
odpadového hospodárstva. 
 
10. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako 
samostatný druh odpadu 
 

II. 
Účel odpadového hospodárstva 

 
1. Účelom odpadového hospodárstva je : 
 
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich 
prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje 
množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných 
metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie, 
 
b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi 
získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a), 
 
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a) alebo b), 
 
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie 
nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a), b) alebo c). 
 
 

III. 
Spoločné ustanovenie 

 
1) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje 
ročne viac než jednu tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov vypracúva vlastný 
Program odpadového hospodárstva (POH). 
 
2) Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať POH plní pre komunálne odpady ako aj pre odpady z 
bežných  udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (ďalej drobné stavebné odpady – 
DSO) obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program 
podľa Zákona, sa môžu navzájom dohodnúť s obcou na vypracovaní spoločného programu. 
 
3) Pôvodca odpadu a mesto sú okrem povinnosti podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodržiavať 
schválený POH. 
 
4) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom. Ten, 
komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi 
alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom 
zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie. 



 
5) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa katalógu odpadov. 
 
6) Zakazuje sa: 
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so Zákonom a 
týmto VZN; 
 
b) zneškodňovať odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so Zákonom; 
 
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu; 
 
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, 
ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín; 
 
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácnosti; 
 
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd, do kanalizácie a do pôdy. 
 
7) Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať len 
subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, t. j. osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom životného 
prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi. 
 
8) Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov znáša držiteľ 
odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto 
držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého 
výroby odpad pochádza. 
 
9) Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území SR, zabezpečí zneškodnenie odpadu na 
vlastné náklady mesto. 
 
10) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený 
odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť obci, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. 
 
11) Mesto zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu 
existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním 
vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich 
zákonných povinností. 
 
12) Oprávnená organizácia zabezpečujúca zber odpadov v obci je povinná priebežne pri svojej 
činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a podiely odpadov z obalov na celkovom objeme 
vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a ohlásiť obci každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v 
zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva obce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. 

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu 
a jeho zložiek okrem odpadu s obsahom škodlivín 

 
1. Mesto Sobrance týmto nariadením určuje povinnosť pôvodcom odpadov na svojom území zapojiť 
sa do zberu. Uvedený systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za 
záväzný mestský systém na celom území mesta Sobrance. 
 
2. Preprava komunálnych odpadov a zložiek: 
a) vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a separovane zbieraných 
zložiek komunálnych odpadov na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na 
vykonávanie tejto činnosti s mestom (ďalej " organizácia poverená zberom"), b) preprava odpadov sa 
robí podľa ročného harmonogramu, 
c) ďalšie podrobnosti, najmä spôsob zneškodnenia alebo zhodnotenia vyzbieraných odpadov budú 
zmluvne upravené s organizáciou poverenou zberom. 
 
3. Zberné nádoby na komunálny odpad sa používajú v rámci celého územia mesta a to pre: 
a) individuálnu bytovú výstavbu o objeme 110 litrov, pričom platí: 
- intenzita vývozu podľa ročného harmonogramu tj. 2x mesačne 
- pre každú domácnosť je spravidla určená 1 nádoba 
b) komplexnú bytovú výstavbu o objeme 1100 litrov, pričom platí: 
- intenzita vývozu 4 x mesačne 
c) pre fyzické a právnické osoby - podnikateľov a ostatné právnické osoby, pričom platí: 
- intenzita vývozu 2 x mesačne. 
 
4. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný: 
a) zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob zodpovedajúcich vymedzenému systému zberu a 
prepravy komunálneho odpadu, 
b) umiestniť stanovište zberných nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade, že to nie je 
možné, po dohode s mestom, doriešiť jeho umiestnenie, 
c) užívať alebo vlastniť zbernú nádobu zodpovedajúcu systému zberu komunálnemu odpadu v meste, 
d) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste. 
 
5. Stanovište zberných nádob - zberné nádoby sa umiestňujú na stálych alebo prechodných 
stanovištiach, ktoré vyhovujú hygienickým, bezpečnostných, požiarnym, estetickým a iným predpisom 
a je k nim zabezpečený prístup pri ich napĺňaní, vyprázdňovaní a pri odvoze odpadu. Občan, fyzická a 
právnická osoba - podnikateľ a ostatná právnická osoba, sú povinní zriadiť vyhradené miesto pre 
zberné nádoby na komunálny odpad tak, aby k miestu nakládky bolo čo najbližšie, bolo ľahko 
prístupné a aby bolo možné bez časových strát a zvláštnych ťažkostí s nádobami manipulovať. Pri 
individuálnej bytovej výstavbe je potrebné zbernú nádobu v deň vývozu umiestniť na verejné 
priestranstvo. 
 
6. Povinnosti užívateľov zberných nádob: 
a) každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je povinný s nimi 
šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou. Za porušenie tejto povinnosti sa 
nepovažuje, ak sú nádoby v dni pravidelného alebo inak vyhláseného zberu odpadu ponechané na 
voľne prístupnom mieste a ak sa jedná o nádoby umiestnené na zber objemových odpadov, 
b) užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na miestach hromadného 
umiestnenia zberných nádob(napr. pri bytových domoch) je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo 
ich premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom 
odpadu. 
 
7. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby si môžu dojednať podmienky - veľkosť a typ nádob 
a harmonogram prepravy s organizáciou poverenou zberom osobitnou zmluvou. 
 
 
 
 



 
 
A. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu 
1. Na území mesta Sobrance pre držiteľov odpadu sa na zber komunálneho a separovaného odpadu 
uplatňuje harmonogram. 
 
2 Prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, separovaného odpadu zabezpečuje organizácia 
poverená zberom. 
 
3. Každý držiteľ odpadu je povinný používať typ zberových nádob na komunálny odpad zodpovedajúci 
systému zberu, ktorý vymedzuje toto VZN. 
 
B. Separovaný zber 
Separovaný zber sa uskutočňuje nasledovným spôsobom: 
 
a) odpad z rodinných domov sa ukladá do špeciálnych vriec farebne rozlíšených podľa 
separovanej komodity odpad, ktorý bude od obyvateľov odoberaný podľa harmonogramu: 
- vrecia modré - PAPIER A KARTÓN 
- vrecia zelené - SKLO 
- vrecia žlté - PLASTY 
 
b) odpad z bytových domov sa umiestňuje na kontajnerových stanovištiach 
štandardné sady kontajnerov farebne rozlíšených: 
- 1100 l kontajner modrý na PAPIER A KARTÓN 
- 1100 l kontajner zelený na SKLO 
- 1100 l kontajner žltý na PLASTY 
- 1100 l kontajner strieborný na KOVOVÉ PLECHOVKY 
 
 
c) 1. Pod odpadom s názvom sklo sa zbierajú: 
- nevratné fľaše z bieleho a farebného skla, nevyužiteľné resp. rozbité tabule skla z okien a dverí, 
fľaše od zavárania a pod. očistené od pôvodného obsahu 
 
Odpad nesmie obsahovať – žiarovky, keramiku, zrkadlá, drôtené sklo, porcelán, kovové uzávery na 
fľaše. 
 
2. Pod odpadom s názvom plasty sa zbierajú : PET fľaše ( minerálky, limonády, sirupy a pod.), 
plastové tvrdené obaly HDPE( napr. fľaše od saponátov, aviváže, šampónov a pod.).  
Odpad nesmie obsahovať – fľaše z ropných a rastlinných olejov. 
 
3. Pod odpadom s názvom papier sa zbierajú : časopisy a noviny, kartóny, knihy a kancelársky 
papier. 
 
4. Pod odpadom s názvom kovy z komunálnych odpadov sa zbiera rôzny kovový šrot (napr. 
plechovky od piva, konzervy a pod.) 
d) fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby použijú po dohode s organizáciou poverenou 
zberom, zberné nádoby podľa písmena a) alebo b), pričom sa taktiež separujú rovnaké zložky 
komunálneho odpadu ako v prípade občanov. 
 
C. Zber a nakladanie so separovane zbieranými zložkami komunálnych odpadov s obsahom 
škodlivín. 
1. Zberný dvor komunálneho odpadu na Michalovskej ul. (bývalý areál OPMP) slúži na zber 
jednotlivých zložiek odpadu a odpadu aj s obsahom škodlivín, ktoré sú pôvodcovia povinní vytrieďovať 
z komunálnych odpadov a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenia. 
2. Systém zberu je donáškovým spôsobom od pôvodcu na zberný dvor. 
3. Zberný dvor slúži na celoročný zber týchto separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov: 
- 20 01 13 rozpúšťadlá 
- 20 01 14 kyseliny 
- 20 01 15 zásady 
- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 



- 20 01 25 Jedlé oleje a tuky  
- 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 
- 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchyn.a reštaur. odpad 
- 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečný odpad 
- 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 11, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a 
akumulátory obsahujúce tieto batérie 
- 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
obsahujúce nebezpečné časti. 
- 20 01 01 Papier a lepenka 
- 20 01 39 Plasty 
- 20 01 40 Kovy 
- 20 01 02 Sklo 
 
D. Zber, preprava a miesta na ukladanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov 
1. Stavebný odpad v malých množstvách a objeme (v rozsahu, ktorý neobmedzí systém 
zneškodňovania komunálnych odpadov, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby a pod.) sú 
oprávnení jeho držitelia zneškodňovať v nádobách na zmesový komunálny odpad, ktoré sú určené pre 
daného držiteľa. 
 
2. Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek drobných stavebných odpadov 
neumožňuje jeho zhromažďovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, môžu jeho 
držitelia využiť na zneškodnenie systém likvidácie objemného odpadu. 
 
3. Držitelia drobných stavebných odpadov sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom 
mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce s 
využitím priestranstva, takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, 
nadmernému znečisťovaniu okolia a ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí. 
 
4. Pokiaľ nie je možné zneškodniť drobné stavebné odpady vyššie uvedeným spôsobom, sú povinní 
jeho držitelia zabezpečiť prepravu drobných stavebných odpadov na vlastné náklady na miesto určené 
na ukladanie stavebného odpadu v meste Sobrance, na Michalovskej ul.( bývalý areál OPMP). 
 
5. Iné nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi sa zakazuje, najmä: 
- vhadzovať do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu komunálnych odpadov 
( pri bytových domoch), 
- ponechať ho bez zneškodnenia na kontajnerovom stanovišti. 

 
 

E. Systém zberu objemového odpadu , BRO (Biologicky rozložiteľné odpady) a BRKO 
(Biologicky rozložiteľné komunálne odpady) 
1. Zhromažďovanie a preprava objemového odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento 
účel mestský úrad zabezpečí prostredníctvom organizácie poverenej zberom umiestnenie 
veľkokapacitných kontajnerov na vhodných miestach po meste, dohodne spôsob prepravy a 
zneškodnenia a intervaly vývozu. 
 
2. Mestský úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere 
objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému 
mesta. V informácií uvedie najmä termíny, v ktorých budú veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené, 
druh odpadu, pre ktorý sú určené a miesta rozmiestnenia po meste. 
 
3. Biologicky rozložiteľný odpad je záhradný odpad, parkový odpad, odpad z cintorínov, z verejnej 
zelene (napr. tráva, zvyšky zo zeleniny, lístie z ovocných stromov, konáre, atď.) 
 
4. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad pôvodca môže počas jarného a jesenného upratovania 
uložiť do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na verejných priestranstvách v meste alebo 
celoročne na Ul. SNP, parc. KN č. 163/1 k.ú. Sobrance - parcela za zbernými surovinami a v areály 
TS Sobrance na Gorkého ulici a to bezplatne. V prípade potreby pôvodcu, môže za poplatok 
TS(uvedený v súlade s platným cenníkom služieb TS ) mesta Sobrance premiestniť mobilný drvič na 
požadované miesto. 



  Separovanie BRO a BRKO zabezpečujú jednotlivé domácnosti samostatne vo vlastných 
kompostoviskách, ktoré ma každá domácnosť vybudované.  
 
Právnické osoby, ktoré prevádzkujú kuchynské zariadenia, musia mať uzavretú zmluvu s odberateľom 
na spracovanie BRKO. 
 
5. Do veľkokapacitných kontajnerov je možné ukladať trávu, porezané konáre, lístie a zelené časti 
rastlín zbavené zeminy a pod. 
 
 
 
F. Systém zberu elektroodpadu z domácnosti 
1. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z 
obchodných, priemyselných a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, 
ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 
2. Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne 
nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak pochádza z elektrozariadení z jeho 
výroby, predaja alebo dovozu výrobkov uvedených na trh po 13. auguste 2005. 
 
3. Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady kolektívne nakladanie s 
elektroodpadom, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh pred 13. augustom 2005 z 
domácnosti odovzdaného za predchádzajúci kalendárny rok, podľa podielu výrobcov elektrozariadení 
na trhu, ktorý určí ministerstvo pre každú kategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku na základe 
hlásenia podľa § 54b ods.1 písm. p) zákona o odpadoch. 
 
4. Nakladanie s elektroodpadom podľa prílohy č. 3a bodu 5 (svetelné zdroje) zákona č. 733/2004 Z.z. 
zabezpečí výrobca svetelných zdrojov individuálne alebo kolektívne bez rozdielu miesta vzniku 
elektroodpadu a dátumu uvedenia svetelného zdroja na trh. 
 
5. Držiteľ elektroodpadu z domácnosti je oprávnený odovzdať elektrozariadenia do systému spätného 
zberu ( predajne elektrospotrebičov) alebo do systému oddeleného zberu. Na území mesta sa pre 
účel oddeleného zberu tohto odpadu zriaďuje zberný dvor na Ul. Michalovskej (bývalý areál OPMP), 
kde bude od držiteľa odpad prevzatý. Prepravu odpadu do zberného dvora si zabezpečí držiteľ 
odpadu na vlastné náklady. Odkladať elektroodpad z domácností mimo zberne na iné miesta je 
zakázané. 
 
6. Kategórie elektrozariadení: 
a) veľké domáce spotrebiče, 
b) malé domáce spotrebiče, 
c) informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, 
d) spotrebná elektronika, 
e) svetelné zdroje, 
f) elektrické elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov), 
g) hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely, 
h) zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých imlantovaných a infikovaných výrobkov), 
i) prístroje na monitorovanie a kontrolu, 
j) predajné automaty. 

 
V. 

Zberný dvor 
 

1. Zberný dvor Mesta Sobrance pre občanov Mesta Sobrance je zriadený na ulici Michalovskej (bývalý 
areál OPMP). Slúži na uloženie a triedenie zložiek komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov od fyzických osôb, občanov mesta. 
 
2. Zberný dvor má na vývesnej tabuli vyznačenú prevádzkovú dobu a druhy odpadov na 
odovzdávanie. Pôvodca odpadu, ktorý prinesie odpad na zberný dvor, sa identifikuje preukazom 
totožnosti s vyznačením mena, priezviska a trvalého pobytu a dokladom o zaplatení miestneho 
poplatku za KO a DSO ( napr. šekový ústrižok, príjmový doklad z MsÚ, kópia úhrady cez bankový 
účet) k poslednému aktuálnemu termínu. 



 
3. Pri odovzdávaní DSO (napr. drobná keramika a sanitárny odpad z bytového jadra a pod.) na 
zbernom dvore je pôvodca povinný preukázať sa kópiou ohlásenia k stavebným úpravám alebo 
udržiavacím prácam. V prípade, že činnosť nepodlieha podaniu ohlásenia stavebnému úradu, občan 
uvedie presný rozsah vykonaných prác. 
 
 
 
 
4. Do zberného dvora sa môžu odovzdávať:  
a) pneumatiky 
b) veľkorozmerný (objemný ) odpad, nábytok, a pod. 
c) drobný stavebný odpad 
d) vyradené elektrozariadenia 
e) batérie a akumulátory 
f) biologicky rozložiteľný kuchyn.a reštaur. odpad 
g) opotrebované oleje 
h) jedlé oleje a tuky  
i) oleje a tuky iné ako uvedené v 200125 
j) žiarivky (obsahujúce ortuť) 
k) ďalšie oddelené vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín 
 
4. Zber vytriedených zložiek KO a DSO dovezených pôvodcom do zberného dvora je v prípade 
fyzických osôb bezplatný. 

VI. 
Organizácia poverená zberom 

 
Zber, prepravu, prevádzku zberného dvora a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov na území mesta vykonáva organizácia poverená zberom - FÚRA s.r.o., SNP 77, 
044 42 Rozhanovce.  
 

VII. 
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov 
 

1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa 
platí mestu miestny poplatok. 
 
2. Okruh platiteľov poplatkov, výšku a sadzbu poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia poplatkov a 
ďalšie náležitosti poplatkov upravuje všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance. 
 

VIII. 
Priestupky 

 
1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom a týmto VZN, 
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom v tomto VZN, 
c) nesplní oznamovaciu podľa čl. III odst.8 tohto všeobecne záväzného nariadenia (§ 18 ods.6 zákona 
o odpadoch) 
d) neposkytne mestom požadované údaje podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia (§ 39 odst.9 
zákona o odpadoch) 
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona o 
odpadoch  
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 166,- € a za priestupok podľa 
písm. e) do 664,-€. Pričom pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania 
protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia, prípadne na mieru ich 
poškodenia. 



 
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až e) prejednáva mesto a výnosy z pokút uložených za 
priestupky sú príjmom rozpočtu mesta. 
 
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov ( 
zákon č. 372/1990 Zb. v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak. 

 
 

XI. 
Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám 

oprávneným na podnikanie 
 

1. Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
pokutu do 6640,-€ v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší 
povinnosti, vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom mesta. 
 
2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa primátor dozvedel o tom, kto sa konania 
podľa odseku 1 dopustil, najneskôr do troch rokov od porušenia nariadenia. Pri ukladaní pokút sa 
prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o 
uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom mesta. 
 

X. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto nariadením sa riadia ustanoveniami zákona 
č. 343/2012 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti podľa osobitných predpisov. 
 
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší nariadenie MsZ v Sobranciach č.4/2007, 
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta. 
 
4. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach dňa ......................... 
 
5.Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle stanovenia § 6 ods. 8 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 15.dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta Sobrance. 
 
 

Ing. Štefan Staško 
primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 10.6.2013 

 


