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Materiál na rokovanie 

2. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 14.02.2019 

Návrh všeobecne  záväzného   nariadenia mesta Šamorín č. 2/2019 

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na 

územím mesta Šamorín (ďalej len „VZN“) 

 

Predkladá: Csaba Orosz 

Spravodajca: Mgr. Márton Domsitz, predseda komisie ochrany životného prostredia 

Vypracoval: Referát životného prostredia 

Prerokovali: Komisia ochrany životného prostredia dňa 06.02.2019 a odporúča na 

schválenie 

 

Dôvodová správa: 

V čase od 08.08.2018 do 07.11.2018 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal 

kontrolu efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Šamorín. Na 

základe odporúčania NKÚ SR bolo treba upraviť VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom na území mesta Šamorín a doplniť podrobným popisom 

triedenia viacvrstvových kombinovaných materiálov podľa skutočne vykonávaného spôsobu 

zberu. 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 po prerokovaní 

návrhu VZN 

a) schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šamorín (ďalej len „VZN“) 

v predloženom znení. 

 

b) u k l a d á  

prednostovi Mestského úradu v Šamoríne schválené všeobecne záväzné nariadenie 

zverejniť na úradnej tabuli mesta a na internetovej adrese mesta v súlade s § 6 ods. 8 zák. 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
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Návrh VZN:     -   vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa :    29. 01. 2019 

                          -  zverejnený na internetovej adrese mesta  dňa :   29. 01. 2019 

                     

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do(včítane): 08. 02. 2019 

Doručené pripomienky (počet):  

Návrh 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 2/2019,   

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta  č. 5/2016 o nakladaní 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území Mesta Šamorín (ďalej len 

„VZN“). 

 

     Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s ust. § 81           

zák. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vydáva pre územie mesta Šamorín toto všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len 

„VZN“): 

 

Čl. I 

VZN mesta Šamorín č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom na území Mesta Šamorín sa mení  a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 6 ods. 7  písm. a) znie: 

a) pre platiteľov poplatku z rodinného domu: 

- čierna nádoba plastová  s objemom 240 l – zbiera sa do nej zmesový komunálny 

odpad,  

- modrá nádoba plastová  s objemom 240 l –zbiera sa do nej papier,  

- plasty a viacvrstvové kombinované materiály (Tetra Pak) sa zbierajú do 

priesvitných igelitových vriec, ktoré dostávajú domácnosti na výmenu, ak v deň 

vývozu vyložia plné vrecia. 

- kovový odpad sa zbiera do priesvitných igelitových vriec, ktoré dostávajú 

domácnosti na výmenu, ak v deň vývozu vyložia plné vrecia. 

 

2. V § 6 ods. 7 písm. b)  znie: 

b) pre platiteľov poplatku z bytového domu sú zriadené tzv. zberné ostrovčeky so 

spoločnými sadami nádob: 

- čierny plastový kontajner s objemom 1100 litrov – zbiera sa do neho zmesový 

komunálny odpad 

- na separovaný zber papiera, skla, plastov a VKM  : 

modrý plastový kontajner  s objemom 1100 litrov  – zbiera sa do neho papier, 

žltý plastový kontajner s objemom 1100 litrov – zbiera sa do neho plast (PET 

fľaše) a viacvrstvové kombinované materiály (Tetra Pak), 

zelený/modrý zvon s objemom 1,3m
3 

– zbiera sa do neho sklo. 
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3. V § 12 ods. 1 písm. a) znie: 

a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy 

a viacvrstvové kombinované materiály) 

4. Názov § 13 znie: Spôsob triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov 

a neobalových výrobkov – papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované 

materiály 

5. V § 13 ods. 2 sa slová „vrece žltej farby“ nahrádzajú slovami „priesvitné vrece“ 

6. V § 13 ods. 4 sa slová „vriec červenej farby“ nahrádzajú slovami „priesvitných vriec“ 

7. § 13 sa dopĺňa o odsek  5 v znení: 
Triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov sa vykonáva prostredníctvom  

farebne  

     rozlíšených zberných nádob: 

- bytové domy – 1100 l zberná nádoba žltej farby s frekvenciou odvozu 1x za týždeň 

- rodinné domy – 120 l priesvitné vrece s frekvenciou odvozu 2x za mesiac podľa  

     harmonogramu.  

      Do triedeného zberu viacvrstvových kombinovaných materiálov (Tetra Pak) patria:  
obaly od mlieka, džúsov, smotany a iných potravinárskych výrobkov a kozmetiky. 
      Do triedeného zberu viacvrstvových kombinovaných materiálov nepatria: znečistené 

obaly chemikáliami a olejmi. 

 

8. V § 20 sa vypúšťa  odsek  2 v znení. „Zberný dvor nie je oprávnený odoberať 

opotrebované pneumatiky.“ 

9. V § 21 ods. 8. znie:  

Odpadové pneumatiky sa preberajú na zbernom dvore na Rybárskej ulici v Šamoríne, 

výlučne len od fyzických osôb. 

 

 

                                                                       Čl. II 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom  

    zasadnutí dňa 14.02.2019  pod č.....  

 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa......... 

 
 

 

 

 

 Csaba Orosz                                                                                   

primátor mesta 

 
 

 


