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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYTČA                    
 

č. 14 /2020 zo 14. decembra 2020, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2016 z 15. júna 2016  

 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  

na území mesta 

 
Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon“) sa uznieslo na tomto  

 
všeobecne záväznom nariadení: 

 
Článok 1 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2016 zo dňa 15. júna 2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta v znení 

všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 7/2020 zo dňa 25. júna 2020 sa mení a 

dopĺňa takto: 

 

1. V § 15 ods. 1 sa doterajší text nahrádza nasledujúcim textom: 

1) Mesto zavádza a zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) prvého bodu zákona. Mesto zabezpečí zberové 

nádoby primerane dostupné pre každého obyvateľa mesta v bytových domoch. 

 

2. V § 15 ods. 1 sa dopĺňajú odseky 2 až 5, ktoré znejú: 

2) Mesto v súčasnosti používa na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

(ďalej aj len „BRKO“) nádoby inej farby – čierno-červenej 1.100 l BOBR; rozlíšenie 

týchto nádob je zabezpečené v súlade s ustanovením § 14 ods. 12 vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a 140 l PL nádoby hnedej farby. 

 

3) Frekvencia odvozu je minimálne jedenkrát za 14 dní. Nakladanie s biologicky 

rozložiteľným kuchynským odpadom tvoreným v bytových domoch na území mesta 

je realizované kalendárovým zberom zabezpečeným oprávneným vývozcom 

a následne zhodnotením odpadu. 

 

4) Do zberných nádob na BRKO patria po vytriedení bez obalov a plastov: 

a) zvyšky ovocia a zeleniny, 

b) pokazené alebo zhnité ovocie a zelenina, 
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c) kávové a čajové zvyšky, 

d) vajcia a vaječné škrupiny, 

e) starý chlieb a pečivo, 

f) zvyšky jedál, 

g) mäso, mäsové výrobky a ryby, 

h) mliečne výrobky, 

i) potraviny po dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti.  

 

5) Do zberných nádob na BRKO nepatrí: 

a) zelený odpad zo záhrad, najmä lístie, tráva, konáre, 

b) triedené zložky komunálneho odpadu, najmä sklo, plasty, papier, 

c) nebezpečné odpady, 

d) cigaretové ohorky, 

e) použité oleje a tuky z domácnosti, 

f) tekuté zložky kuchynského odpadu, najmä polievky, omáčky. 

 

6)    Do kontajnerov sa musí vkladať odpad zabalený v biologicky rozložiteľných vreckách 

vrátane papierových vreciek. 

 

3.    V § 16 ods. 4 sa doterajší text nahrádza nasledujúcim textom: 

1) Obyvatelia bytových domov a rodinných domov ukladajú oddelené zložky 

komunálneho odpadu podľa rozsahu triedenia v meste do farebne odlíšených 

kontajnerov BOBR s objemom 1.100 l, nádob PL 120 l, 240 l, vriec 120 l a do farebne 

odlíšených polopodzemných kontajnerov s objemom 3 m3 a 5 m3 (ďalej aj len „PPK“) 

umiestnených na vyhradených miestach, nasledovne: 

 

a) žltý kontajner/PPK plasty 

b) modrý kontajner/PPK papier 

c) zelený kontajner/PPK sklo 

d) čierny kontajner s červeným vekom/PPK   kovové obaly 

e) oranžový kontajner/PPK    tetrapaky 

          

4.    V § 25 ods. 1 vypúšťa prvá veta. 

5.    V § 25 ods. 1 sa v písm. e) doterajší text nahrádza nasledujúcim textom:  

 e) bol k nádobám zabezpečený dostatočne široký prístup nákladným automobilom          

po miestnej resp. účelovej komunikácii. 

 

6.    V § 25 sa vypúšťa ods. 2, doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5. 

7.    V § 25 sa dopĺňajú nové odseky 6 až 11, ktoré znejú: 
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6) Za umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch zodpovedajú fyzické osoby - 

platitelia poplatkov, ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania. Fyzické osoby 

umiestňujú zberné nádoby na vlastnom pozemku prislúchajúcemu k rodinnému 

domu. Ak z rôznych dôvodov nie je možné zberné nádoby umiestniť na vlastnom 

pozemku, ich umiestnenie na verejnom priestranstve je možné len so súhlasom 

mesta.  

 

7) Kontajnery 1100 l BOBR a polopodzemné kontajnery na sídliskách a pri bytových 

domoch sú umiestnené na vybudovaných stojiskách kontajnerov alebo iných 

miestach určených mestom. Premiestňovanie mobilných kontajnerov je možné len 

so súhlasom mesta.  

 
8) Za umiestnenie zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu v iných 

prípadoch ako sú uvedené v odsekoch 6 a 7 ostatných prípadoch (napr. z prevádzok 

a zariadení podnikateľov a právnických osôb, v objektoch vo vlastníctve štátu alebo 

obce a pod.) zodpovedá prevádzkovateľ týchto prevádzok a zariadení alebo 

prevádzkovateľ týchto objektov. Ak z rôznych dôvodov nie je možné zberné nádoby 

umiestniť priamo v areáloch týchto subjektov, ich umiestnenie na verejnom 

priestranstve je možné len so súhlasom mesta.  

 

9) Miesta pre stojiská kontajnerov a zberné nádoby sa stanovujú tak, aby sa zohľadnili 

vhodné donáškové vzdialenosti (v bytovej zástavbe na sídliskách), odstupové 

vzdialenosti od obytných domov, resp. prevádzok a zariadení podnikateľov, 

hygienické a estetické podmienky a zároveň tak, aby bol umožnený prístup zberovej 

techniky ku zberným nádobám v čase ich vývozu a zber mohol prebiehať plynule.  

 

10) Malé zberné nádoby určené na zber drobného zmesového komunálneho odpadu z 

verejných priestranstiev (ďalej len „uličné koše“) sú umiestnené na miestach 

určených mestom a na vybudovaných stojiskách. Ich premiestňovanie je možné len 

so súhlasom mesta.  

 

11) Organizátor príležitostných podujatí zabezpečuje rozmiestnenie zberných nádob na 

zmesový komunálny odpad a na triedený odpad len so súhlasom mesta a zberovej 

spoločnosti a na vlastné náklady. Počet nádob a zabezpečenie ich vývozu 

organizátor oznámi mestu v žiadosti o povolenie príležitostného podujatia najmenej 

14 kalendárnych dní pred plánovaným podujatím. 

 

8.     V § 7 ods. 1) sa doterajší text nahrádza nasledujúcim textom: 

         1)    Na území mesta je zavedený intervalový systém zberu zmesového komunálneho  

                 odpadu od obyvateľov, t. j. že zmesový komunálny odpad je vyvážaný z rodinných  

                 domov a bytových domov podľa harmonogramu, ktorý je stanovený osobitne pre  

                 každú mestskú časť a mesto. Vývoz odpadu je realizovaný každý druhý týždeň  
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                 nasledovne: 

                 a) Hliník nad Váhom                                                                                        pondelok  

                 b) Hrabové                                                                                                        pondelok  

                 c) Malá Bytča                                                                                                    utorok  

                 d) Pšurnovice                                                                                                    utorok  

                 e) Mikšová                                                                                                         pondelok  

                 f) Mesto Bytča                                                                                                      streda, 

štvrtok 

 

Článok 2 

 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie na 

úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa 27. novembra 2020. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča nadobúda účinnosť dňa 01. januára 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav  Minárčik 

      primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zverejnené: 15.12.2020 

Vyvesené, dňa: 15.12.2020     Zvesené, dňa: 


