
VZN č. 2/2014 
 

o zbere, preprave a zneškodňovaní 
biologicky rozložiteľného odpadu. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Bytči, podľa § 6 ods. 1, § 11 ods.4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 39 ods. 6 zákona č.  
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov, vydáva pre územie mesta Bytča toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len „VZN“) 
 

PRVÁ  ČASŤ 
PREDMET  A  ÚČEL  ÚPRAVY 

 
§ 1  

Predmet a účel úpravy 
 
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok spôsobu života a práce 
obyvateľov mesta s cieľom chrániť životné prostredie a zabezpečiť čistotu a poriadok na 
území mesta. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o spôsobe zberu, nakladania 
s biologicky rozložiteľným odpadom, jeho zložkami, t. j. zeleným biologicky rozložiteľným 
odpadom, kuchynským a reštauračným odpadom (ďalej len „BRO“), jedlými olejmi a tukmi. 
Toto VZN stanovuje podrobnosti o spôsobe zberu, zvozu a ďalšom nakladaní s týmito 
odpadmi. 
  

§ 2 
Vymedzenie pojmov 

 
1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí: 

- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky 
rozložiteľný odpad, 

- kuchynský a reštauračný odpad, 
- jedlé oleje a tuky. 

2. Medzi zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad patria: kvety, tráva, lístie, 
drevný odpad zo strihania a orezávania krovín, strom, vypletá burina, pozberové 
zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný 
popol. 

3. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupiny z čistenia 
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, 
škrupiny z orechov, vlasy, chlpy, trus malých spoločenských, resp. úžitkových zvierat, 
papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po 
záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok 
a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, 
nespracované zostatky surovín, nezkonzumované zostatky pokrmov a potravín 



rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení 
spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov 
sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň 
domácností a pod. 

4. Medzi zelený a kuchynský a reštauračný odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový 
ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma, a pod. 

 
 

§ 3 
Povinnosti právnických a fyzických osôb pri nakladaní s BRO 

 
1. Každý pôvodca je povinný triediť BRO zo záhrad, parkov, cintorínov a zabezpečiť jeho 

kompostovanie, prostredníctvom systému zavedeného v meste (Compostainer 120 l, 
Compostainer 140 l, VKK). 

2. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie 
spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za 
nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, jedlými 
olejmi a tukmi.  

3. Zakazuje sa: 
- do veľkokapacitných kontajnerov určených na zber biologicky rozložiteľného 

odpadu z údržby zelene ukladať iné druhy komunálnych odpadov, 
- ukladať biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene k zberným nádobám na 

stanoviskách zberných nádob, 
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. (Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi). 
4. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby 

odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce 
a iné živočíchy, ani verejnosť. 

5. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť mestu, či nakladanie s týmto odpadom si 
zabezpečuje sám, alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu 
a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom. 

6. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským 
a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje 
aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach a pod. 

7. Prevádzkovatelia školských kuchýň pri základných školách, výdajne jedál v pôsobnosti 
mesta, sa pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom a jedlými olejmi 
riadia v zmysle zmlúv medzi mestom Bytča a oprávneným vývozcom uvedených 
odpadov, za týmto účelom uzavretými, ako aj povinnosťami ustanovenými v § 3 tohto 
VZN. 

 
§ 4 

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
 

1. V meste je zavedený zber BRO zo záhrad, verejnej zelene a ďalšej zelene na 
pozemkoch právnických osôb a  fyzických osôb – podnikateľov a kuchynského 
a reštauračného odpadu, jedlých olejov a tukov. 



2. BRO sa do doby zberu preskladňuje na pozemku jeho pôvodcu tak, aby nedochádzalo 
k jeho splesniveniu a hnitiu, resp. inému znehodnocovaniu pre účely kompostovania. 

3. Termín začiatku a konca obdobia zberu BRO je každoročne určený mestským úradom 
a občania sú o tom informovaní miestne obvyklým spôsobom. Zber  „zeleného“ BRO 
začína a končí spravidla začiatkom a koncom vegetačného obdobia, t.j. od apríla do 
októbra kalendárneho roku 

4. Termín začiatku a konca obdobia zberu BRO, môže byť operatívne upravený 
v závislosti od momentálnych klimatických podmienok v danom roku. 

5. Rozmiestnenie zberných nádob a kontajnerov, v mestských častiach, tvorí prílohu 
tohto VZN. 

 
§ 5 

BRO z rodinných domov a bytových domov 
 

1. Zber BRO od rodinných domov je zabezpečovaný počas  vegetačného obdoba, dva 
krát za mesiac, (t. j. každý druhý týždeň); vývozný týždeň začína vždy 1. týždňom 
príslušného mesiaca v nasledovných dňoch: 
- pre m. č. Hliník nad Váhom a Hrabové - pondelok   od 7.00 hod. 
- pre m. č. Pšurnovice a Malá Bytča - utorok        od 7.00 hod. 
- pre mesto Bytča    - streda, štvrtok  od 7.00 hod. 
- pre m. č. Mikšová – Beňov  - piatok       od 7.00 hod. 

2. Zber a odvoz BRO tvorený v bytových domoch na území mesta bude realizovaný do 
nádob 140 l Compostainer umiestnených pri hniezdach nádob na zmesový 
komunálny odpad, dva krát za mesiac, (t. j. každý druhý týždeň). 

3. BRO zo záhrad sa na odvoz upravuje tak, aby sa čo najviac zjednodušila manipulácia 
s ním, t. j.: 
- lístie, tráva, burina, piliny, kôra, iné produkty zo záhrad a domácností je potrebné 

umiestniť do poskytnutých nádob (Compostainer 120 l, resp. Compostainer 140 
l), 

- konáre musia byť postrihané na čo najmenšie  kúsky, (max. 1 m dlhé). 
4. Neupravený, alebo neskoro, vyložený BRO nebude odvezený. 
5. BRO je v individuálnych prípadoch možné odviezť mimo zberových dní do sídla 

Technických služieb mesta Bytča, (ďalej len „TSMB“), Hlinická cesta 403, Bytča 
a uložiť ho do veľkokapacitného kontajnera zelenej farby, určeného na tento účel.  

 
§ 6 

Zber BRO z verejnej zelene a zo sídlisk 
 

1. Zber a odvoz BRO z verejnej zelene zabezpečuje zmluvný partner mesta, ktorý 
zabezpečuje aj údržbu verejnej zelene – TSMB. 

2. BRO zo zelene, pochádzajúci najmä z verejných priestranstiev, cintorínov, 
predzáhradiek bytových domov a pod. sa zbiera technikou zmluvného partnera, (VKK, 
nákladný automobil a pod.) 

3. Zber a odvoz BRO je zabezpečovaný vo vegetačnom období, bezprostredne po 
pokosení trávnatých plôch, resp. oreze konárov drevín a krov, min.  však jeden krát za 
mesiac, prípadne na požiadanie orgánov samosprávy a po dohode s referátom 
výstavby a ŽP. 



§ 7 
Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhradkárskych osád 

 
 

1. Zhromažďovanie, zber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu zo 
záhradkárskych osád sa zabezpečuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. 
Veľkokapacitné kontajnery sa do záhradkárskych osád rozmiestňujú sezónne, 
spravidla počas vegetačného obdobia. 

2. Interval vývozu je stanovený dva krát za mesiac, (t. j. každý druhý týždeň) a vývozným 
dňom je piatok. 

3. Početnosť nádob a ich rozmiestnenie v záhradkárskej osade určí poverený 
zamestnanec referátu odd. výstavby a ŽP podľa miestnych podmienok a po dohode s 
predsedom (povereným zástupcom) záhradkárskej organizácie a zmluvným 
vývozcom. 

4. Odpad zo záhradiek sa do veľkokapacitných kontajnerov musí ukladať úsporne, t. j. 
konáre je potrebné nastrihať na menšie kúsky (max. 1 m), aby sa zamedzilo 
predčasnému naplneniu kontajnerov. 

5. Zberným dňom je piatok vo vegetačnom období a začína od. 7. 00 hod. 
6. Zakazuje sa: 

- do veľkokapacitných kontajnerov určených na zber biologicky rozložiteľného 
odpadu z údržby zelene ukladať iné druhy komunálnych odpadov, 

- ukladať biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene k zberným nádobám na 
stanoviskách zberných nádob, 

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. (Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi). 

7. Biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene pôvodca prednostne zhodnocuje na 
vlastnom zariadení (kompostovaním), alebo pomocou mestom na tento účel 
poskytnutých nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu. 

 
 

§ 8 
Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

 od prevádzkovateľov kuchýň 
 

1. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, vrátane nákladov na zberné 
nádoby a iné obaly platí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku 
za komunálne odpady). 

2. Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 
prevádzkovateľov kuchýň sa používajú kontajnery na tento účel určené a zbierajú sa 
spôsobom, ktorý spĺňa požiadavky stanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadením 
EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín. 

3. Prevádzkovateľ kuchyne primerane zabezpečuje skladovanie odpadu do doby jeho 
odovzdania na spracovanie tak, aby bol zamedzený prístup nepovoleným osobám, 
hlodavcom a iným živočíchom. 

4. Zberné nádoby na zber tohto odpadu umiestňujú prevádzkovatelia kuchýň v areáli 
kuchýň a umožnia k nim v čase odvozu bezproblémový prístup. 



5. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi, zohľadňujúc aj teploty 
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období musí byť frekvencia zberu a odvozu 
vyššia.  

6. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s týmto 
odpadom sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, uzatvára na tento účel zmluvu 
so subjektom, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, spĺňajúcim 
osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov (súhlas na vykonávanie činnosti zberu, prepravy 
a spracovania týchto odpadov, vydaný príslušnou Regionálnou veterinárnou 
a potravinovou správou). 

 
DRUHÁ  ČASŤ 

§ 9 
Spoločné ustanovenie 

 
1. Toto VZN upravuje povinnosti pôvodcov odpadov, určených podľa Vyhlášky MŽP SR č. 

284/2001 Z. z., ako biologicky rozložiteľný odpad – kat. č. 20 02 01 a biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad – kat č. 20 01 08, jedlé tuky a olej – kat. č. 20 01 25. 

2. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti pôvodcov odpadov iných, druhov 
komunálnych odpadov určených podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., v skupine 
20. 

3. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mestská polícia a poverení zamestnanci 
mestského úradu. 

 
§ 9 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.2/2014 „O zbere, preprave 
a zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov“ , bolo   schválené Uznesením 
MZ v Bytči č.  34/2014 zo dňa 29.4.2014  a účinnosť nadobúda  dňom 16.5.2014. 

 
 
 

 
 
 

Miroslav  M i n á r č i k 
     primátor mesta 

 
 

 
 

  
 
 
 
 



PRÍLOHA VZN č.   2 /2014 
                             o zbere, preprave a zneškodňovaní 
                              biologicky rozložiteľného odpadu. 

 
 
 

1. Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v mestských častiach: 
Por. č. Mestská časť Počet VKK Odvoz 

1. Hliník nad Váhom 3 ks 1x za mesiac 

2. Hrabové 3 ks 1x za mesiac 

3. Pšurnovice 3 ks 1x za mesiac 

4. Malá Bytča 3 ks 1x za mesiac 

5. Mikšová/Beňov 1 ks 1x za mesiac 

6. Mesto Bytča - - 

 
2. Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov – cintoríny a futbalové ihriská: 

Por. č. Mestská časť Počet VKK Odvoz 

1. Hliník nad Váhom 1 ks 1x za mesiac 

2. Hrabové 1 ks 1x za mesiac 

3. Pšurnovice 1 ks 1x za mesiac 

4. Malá Bytča 1 ks 1x za mesiac 

5. Mikšová/Beňov 1 ks 1x za mesiac 

6. Mesto Bytča 1 ks 1x za mesiac 

7. Futbalové ihrisko Bytča 1 ks 1x za mesiac 

 
3. Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov – záhradkárske osady: 

Por. č. Mestská časť Počet VKK Odvoz 

1. Vápenná 2 ks 2x za mesiac 

2. Dubičie 2 ks 2x za mesiac 

3. Ul. Okružná 2 ks 2x za mesiac 

4. Chatová oblasť Ul. Malobytčianska 1 ks 2x za mesiac 

5. Chatová oblasť Beňov 1 ks 2x za mesiac 

6.    

 
 

 
 

 
 
 
 


