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Materiál na rokovanie 
23. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 24.06.2021 

  
N á v r h  

všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 5/2021 o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom  

na území mesta Šamorín 
 
Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta 

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

Vypracoval: Referát životného prostredia 

Prerokovali: Komisia ochrany životného prostredia na svojom zasadnutí  
dňa 09.06.2021 a 17.06.2021 s odporúčaním na schválenie 

Dôvodová správa: 
Mesto v zmysle zákona č. 79/2015 Z.Z. o odpadoch je naďalej tým subjektom, ktorý zodpovedá 
za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na svojom území. 
Keďže uvedený zákon rieši viaceré oblasti nakladania so zložkami komunálneho odpadu bolo 
potrebné aktualizovať spôsob a systém zberu jednotlivých zložiek. 
Novelizáciou zákona o odpadoch vznikla povinnosť pre všetky samosprávy od 1.7.2021 
vytvoriť podmienky a zabezpečiť triedenie a zber biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu (BRKO) z domácností. Táto zmena má docieliť nasledovné:  

- Odstránenie kuchynského odpadu zo zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí 
na skládkach, 

- Zhodnocovanie a zužitkovanie kuchynského odpadu na ďalšie využitie – elektrická 
energia, kompost, biopalivo, 

- Zlepšenie odpadového hospodárstva, 
- Menšia záťaž na životné prostredie 

Preto bolo potrebné všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi vydané podľa doterajších právnych predpisov uviesť do súladu s týmto 
zákonom. 

Návrh uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 24.06.2021 po prerokovaní 
predloženého návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom na území mesta Šamorín  

A/ Berie na vedomie 
dôvodovú správu k návrhu VZN ako aj pripomienky k návrhu VZN, ktoré boli vyhodnotené 
osobitnou komisiou, dňa 17.6.2021 

B/   Schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 5/2021 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šamorín v predloženom znení 
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Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 5/2021 o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta 

Šamorín. 

Návrh VZN:     -   vyvesený na úradnej tabuli mesta  dňa : 03.06.2021 
                          -  zverejnený na internetovej adrese mesta  dňa : 03.06.2021 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 13.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s ustanoveniami § 81 
zák. 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 len „VZN“) 

I. ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 
Predmet, účel a pôsobnosť VZN 

1) Účelom tohto VZN je upraviť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len „KO“) a s drobnými stavebnými odpadmi 
(ďalej len „DSO“) na území Mesta Šamorín (ďalej len „mesto“) s cieľom zabezpečiť trvalo 
udržateľné nakladanie s odpadmi, ochranu životného prostredia, ochranu verejného 
poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. 

2) Mesto ustanovuje týmto VZN podrobnosti o spôsobe nakladania, zberu a prepravy 
zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, o spôsobe triedeného 
zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, ako sú biologicky rozložiteľný odpad, 
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, 
elektroodpad z domácností, odpad z obalov a z neobalových výrobkov, použité prenosné 
batérie a akumulátory, automobilové batérie a akumulátory,  veterinárne lieky a humánne 
lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, jedlé oleje a tuky, 
šatstvo, o nakladaní s objemným odpadom, odpadom z domácností s obsahom škodlivých 
látok, ako aj dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre 
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v určitých častiach mesta. VZN upravuje spôsob 
nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného 
dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu. 

3) Toto VZN platí  na celom území mesta Šamorín, vrátane jeho častí a to: Mliečno, 
Bučuháza, Kráľovianky, Čilistov a Šámot. 
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§ 2 
Hierarchia odpadového hospodárstva 

Na území mesta Šamorín sa v odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s 
cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu, nakladania 
s odpadom, znižovania celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti 
takého využívania sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva: 

a) predchádzanie vzniku odpadu, 
b) príprava na opätovné použitie, 
c) recyklácia, 
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 
e) zneškodňovanie. 

II. ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  

§ 3 
Vymedzenie základných pojmov 

1) Odpad - je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo 
je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.  

2) Komunálny odpad (KO) je zmesový odpad z domácností a od právnických osôb 
a fyzických osôb – podnikateľov, oddelene vyzbieraný odpad z domácností ustanovený 
v tomto VZN a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je takýto odpad svojím 
charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.  

3) Zmesový komunálny odpad = zmesový odpad (ZO) je nevytriedený komunálny odpad 
alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.  

4) Drobným stavebným odpadom (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác 
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

5) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín 
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných 
zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov. 

6) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) sú všetky druhy biologicky 
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 - Komunálne odpady podľa 
Katalógu odpadov. 

7) Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je taký komunálny odpad, ktorý má 
aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu  a jeho umiestnenie do nádob 
na zmesový komunálny odpad alebo na triedené zložky je zakázané. 

8) Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom nie 
je možné umiestniť do štandardnej zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad. 

9) Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, 
kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena 
povahy alebo zloženia týchto odpadov. 

10) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 
11) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických 

osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim 
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb; 
odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní 
používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.  
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12) Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom.  
13) Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie 

vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie 
s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. 

14) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia 
a zneškodňovanie odpadu, vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej 
starostlivosti o miesta zneškodňovania, a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo 
sprostredkovateľa. 

15) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky 
komunálnych odpadov.  

16) Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom 
čase. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase, najviac 
na jeden deň, pričom mesto o tomto zbere vopred informuje obyvateľov prostredníctvom 
informačných letákov a webovej stránky.  

17) Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná 
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.  

18) Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto VZN na zber zmesového 
komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu, ktorá je 
umiestnená na miestach na to určených – t.j. v stojisku zberných nádob alebo na verejnom 
priestranstve len v prípadoch presne vymedzených týmto nariadením v čase vývozu 
odpadu. 

19) Separačný dvor (Zberný dvor) je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, 
združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí 
na túto činnosť. Na separačnom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný 
odpad, objemný odpad, a oddelene zbierané zložky KO. 

20) Organizácia zodpovednosti výrobcov vytvára, financuje, prevádzkuje a udržiava 
funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, vrátane 
zabezpečenia zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu, prípravy na opätovné 
použitie, recykláciu a úhrady nákladov triedeného zberu oddelene zbieranej zložky 
komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia 
týchto zložiek na zbernom dvore. 

21) Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich 
ďalšie spoločné nakladanie. 

22) Zberovou spoločnosťou  sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá 
nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej 
v súlade so zákonom o odpadoch. 

23) Stojisko zberných nádob je spravidla spevnená plocha prístupná vlastníkovi, nájomcovi 
alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu KO, ktorej 
umiestnenie, veľkosť a vyhotovenie sú stanovené Mestom. 

24) Harmonogram odvozu je harmonogram, v ktorom sú určené intervaly na zber a odvoz 
odpadu. 
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§ 4 
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

1) Za nakladanie s KO, ktorým je zmesový odpad z domácností a z iných zdrojov (právnické 
osoby a fyzické osoby – podnikatelia), drobný stavebný odpad a oddelene vyzbieraný 
odpad z domácností ustanovený v tomto VZN zodpovedá mesto. 

2) Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a týmto 
VZN. 
Tiež je povinný: 
a) zapojiť sa do systému zberu  KO v meste, 
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v meste, udržiavať ich 

v dobrom technickom stave, 
c) ukladať KO alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené 

mestom, a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v meste, 
d) zaistiť, aby bol odpad v deň vývozu riadne pripravený v zberných nádobách, a aby boli 

umožnené všetky práce spojené s odvozom, 
e) zabezpečiť zberné nádoby proti odcudzeniu, 
f) nepoškodzovať zberné nádoby, 
g) neznečisťovať stojiská zberných nádob a ich okolie. 

3) Pôvodca ako organizátor aj jednorazových podujatí a činností pre verejnosť na verejných 
priestranstvách je tiež povinný: 
a) Uskutočňovať opatrenia pre zníženie tvorby odpadov z výrobkov a obalov vznikajúcich 

jemu , zákazníkom a návštevníkom, v rámci tejto činnosti, 
b) Pre zmesový KO zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia a ich odvoz za účelom 

zneškodnenia. 

§ 5 
Všeobecné pravidlá nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom 

1) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný 
mestský systém na celom území mesta Šamorín a v jeho častiach. 

2) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný: 
a) Umiestniť stojisko zberných nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade, že to 

nie je možné, určí stojisko zberných nádob Mesto Šamorín, 
b) Starať sa o prístup k zberným nádobám a čistotu stojísk a okolie zberných nádob, 
c) Ukladať KO do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich KO 

nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov zberovej 
spoločnosti. 

3) Povinnosti  zberovej spoločnosti: 
a) Vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, 

ekologickým, požiarnym a iným závadám, prípadne ku škode na majetku. V prípade, že 
niektorá z týchto skutočností nastane, je zberová spoločnosť povinná bezodkladne 
udalosť zadokumentovať, podniknúť všetky kroky na minimalizáciu ďalších škôd a 
kontaktovať povereného pracovníka mestského úradu, ktorý udalosť vecne dorieši, 

b) Po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť na pôvodné miesto, 
c) Ak v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob alebo vriec 

znečistí verejné priestranstvo, stojisko zberných nádob alebo iný priestor, je povinná 
znečistenie okamžite odstrániť, 

d) V prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu alebo 
výmenu do 7 dní. 
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4) Iné nakladanie s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom (najmä 
premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich používanie na iný účel, poškodzovanie, 
svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných 
nádob) sa prísne zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na : 
- organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.) po dohode 

s organizáciou poverenou zberom, 
- odovzdávanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu fyzickými osobami do zberní 

a výkupní odpadov, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou 
systému zberu komunálneho odpadu. 

III. ČASŤ 
SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A JEHO ZLOŽIEK 

§ 6 
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu a jeho zložiek 

1) Pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní do určených zberných nádob zbierať 
oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky podľa tohto VZN. 

2) Zberné nádoby sú vo vlastníctve právnickej osoby, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu 
na zber a prepravu komunálnych odpadov (ďalej len zberová spoločnosť), prípadne vo 
vlastníctve platiteľa poplatku. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do užívania v súlade 
s podrobnosťami upravenými v tomto VZN. 

3) Všetci pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi systému zberu 
komunálneho odpadu. Platitelia poplatkov, ktorí nie sú účastníkmi systému zberu KO sú 
povinní prihlásiť sa na mestskom úrade najneskôr do jedného mesiaca, aby im bolo možné 
zabezpečiť potrebné zberné nádoby. 

4) Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na mestskom úrade najneskôr do jedného 
mesiaca odo dňa, keď sa stávajú platiteľmi poplatku za zber, prepravu  a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v súlade s VZN o miestnom 
poplatku. 

5) Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie musia disponovať takým množstvom 
zberných nádob, aby boli schopné prijať týždennú produkciu zmesového komunálneho 
odpadu. 

6) Zakazuje sa: 
- uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom týmto VZN, 
- dávať do zberných nádob taký odpad, ktorý do nich nepatrí a používať ich na iné účely, 
- sypať odpady mimo zberných nádob na odpad, 
- uložiť odpad do cudzích zberných nádob, za ktoré miestny poplatok hradí iný pôvodca, 
- ukladať oddelene vyzbierané zložky KO, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, a vytriedený biologický rozložiteľný odpad na skládku odpadov, okrem 
nezhodnotiteľných odpadov po vytriedení, 

- svojvoľne zriadiť skládku odpadov na území mesta, 
- dávať uhynuté zvieratá, odpady zo spracovania a zabitia zvierat do zberných nádob na 

odpad alebo na skládku odpadov, 
- spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach 

v domácnostiach, 
- napĺňať zberné nádoby stavebným odpadom, a tým poškodzovať nádobu, 
- riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady 

s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných 
škodlivín, 
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- fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe ukladať do nádob na zmesový 
komunálny odpad odpady, ktoré má povinnosť oddelene zhromažďovať. 

7) V Meste Šamorín je určená nasledovná štandardná sada zberných nádob : 
a) pre platiteľov poplatku z rodinného domu: 

- čierna plastová nádoba s objemom 240 l – určená na zber zmesového komunálneho 
odpadu,  

- modrá plastová nádoba s objemom 240 l – určená na zber papiera,  
- plasty, obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky 

(Tetrapak) a kovový odpad sa zbierajú do priesvitných plastových vriec, ktoré 
dostávajú domácnosti na výmenu, ak v deň vývozu vyložia plné vrecia, 

b) pre platiteľov poplatku z bytového domu sú zriadené stojiská so spoločnými sadami 
nádob: 
- čierny plastový kontajner s objemom 1100 litrov – určená na zber zmesového 

komunálneho odpadu, 
- triedený zber zložiek KO: 

- modrý plastový kontajner s objemom 1100 litrov  – určená na zber papiera, 
- žltý plastový kontajner s objemom 1100 litrov – spoločný zber plastu (PET fľaše) 

a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky (Tetra Pak) 
a kovového odpadu, 

- zelený/modrý zvon s objemom 1,3m3 – určená na zber skla, 
- hnedá plastová nádoba s objemom 120 l – určená na zber biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu, 
- oranžová plastová nádoba s objemom 120 l – určená na zber použitého 

kuchynského oleja  

§ 7 
Podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov z 

domácností 
1) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobných stavebných 

odpadov na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 
činnosti s mestom, alebo organizácia mesta, ak mesto zabezpečuje túto činnosť samé ak 
ide o zmesový odpad od poplatníkov ako aj vytriedené zložky určené v tomto VZN z 
domácností. 

2) Ak sa pri vývoze odpadu zistí, že zložka odpadu v zbernej nádobe nie je zmesovým 
komunálnym odpadom, resp. nádoba obsahuje odpad vo väčšom množstve, ktorý tam 
nepatrí (stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, zemina a pod.) nádoba nebude 
vyprázdnená. V prípade , že nedôjde k vyprázdneniu nádoby z týchto dôvodov, má 
pôvodca odpadu právo reklamovať tento postup u pracovníka spoločnosti, zodpovednej za 
zber KO, odstrániť nedostatky pre ktoré nebola nádoba vyprázdnená, resp. preukázať, že 
výhrady sú neopodstatnené. Následne spoločnosť zodpovedná za zber KO vyprázdnenie 
nádoby zabezpečí.  

3) Ďalšie podrobnosti, najmä spôsob zneškodnenia alebo zhodnotenia vyzbieraných odpadov 
budú upravené v zmluve so zberovou spoločnosťou.  

4) Zmesový komunálny odpad produkovaný  na území mesta sa zneškodňuje na skládke 
odpadov v Čukárskej Pake. 

5) Počet potrebných zberných nádob a interval odvozu zmesového komunálneho odpadu je 
stanovený nasledovne: 
a) Rodinné domy:  

- 1 zberná nádoba s objemom 240 litrov, s frekvenciou odvozu raz za 2 týždne, pre 1- 
4 člennú domácnosť/rodinu 
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- 2 zberné nádoby s objemom 240 litrov, s frekvenciou odvozu raz za 2 týždne pre 5 
a viac členov v domácnosti 

 
b) Bytové domy: 

- na každých 20 bytových jednotiek pripadá spravidla 1 zberná nádoba s objemom 
1100 l, s frekvenciou odvozu 2x za týždeň,  

6) Umiestnenie zberných nádob sa určuje nasledovne 
a) Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov, ktorým 

boli zberné nádoby zverené do užívania v súlade s ustanoveniami tohto VZN. Zberné 
nádoby na KO a na triedený zber papiera nemôžu byť umiestnené na ulici (na chodníku 
pri plote), iba v deň, a predchádzajúci večer odvozu odpadu alebo papiera.  

b) Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. pri bytových domoch, 
prevádzkach podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve mesta a pod. ) sú jednotliví 
platitelia povinní dohodnúť s mestským úradom.  

c) Miesta pre sady nádob pre bytové domy budú zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné 
donáškové aj odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. 
V prípade, že nedôjde k dohode, miesto určí poverený pracovník mestského  úradu. 

7) Povinnosti užívateľov zberných nádob: 
a) každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je 

povinný s nimi zaobchádzať šetrne a chrániť ich pred poškodením a stratou,  
b) užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. 

8) Náklady na zbernú nádobu sú zahrnuté vo výške miestneho poplatku. 

§ 8 
Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu 

1) Na území mesta Šamorín je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu 
pre fyzickú osobu – podnikateľa a pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo 
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a 
podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na účel podnikania v súlade s platným VZN o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ustanovenie § 7 ods. 1 až 4 platia primerane 
aj na uvedené subjekty.  

2) Subjekty, pre ktoré je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, si so 
zodpovedným zástupcom mesta dohodnú veľkosť nádoby na zmesový komunálny odpad 
najvhodnejšej z pohľadu množstva produkovaného odpadu. Náklady na zbernú nádobu sú 
zahrnuté vo výške miestneho poplatku. 

§ 9 
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

1) K DSO patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, sadrovej stavebnej hmoty, 
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne. 

2) Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu, pričom tento odpad je možné za 
úhradu odovzdať na separačnom dvore výlučne v Šamoríne na Rybárskej ulici. Dopravenie 
DSO na separačný dvor si zabezpečí pôvodca sám. 

3) Pôvodca DSO je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: betón, 
železobetón, tehla, keramika, zemina a pod.. 

4) Zakazuje sa ukladať DSO do zberných nádob na zmesový KO a triedené zložky KO, ako 
aj ponechať DSO v miestach stojísk zberných nádob.  
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§ 10 
Spôsob zberu objemného odpadu 

1) Objemný odpad predstavujú KO, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do zbernej nádoby 
používanej v systéme zberu komunálneho odpadu. Je to hlavne nábytok, dvere, okná, 
matrace, koberce a podobne. 

2) Pôvodcovia objemného odpadu môžu v priebehu roka tento odpad odovzdať na 
separačnom dvore v Šamoríne alebo v Mliečne. 

3) Na odvoz objemného odpadu si môže obyvateľ individuálne objednať u zmluvného 
partnera mesta za odplatu veľkoobjemový kontajner. 

4) Zakazuje sa ukladať objemný odpad do zberných nádob na zmesový KO a triedené zložky 
KO, ako aj ponechať tento odpad v miestach stojísk zberných nádob. 

§ 11 
Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

1) Do skupiny odpadov s obsahom škodlivých látok patria najmä rozpúšťadlá, staré farby, 
lepidlá, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, 
handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a podobne. 

2) Mesto zabezpečuje podľa potreby zber a odvoz oddelene zbieraných zložiek KO 
s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia resp. zneškodnenia. 

3) Mesto zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere odpadu z domácností s obsahom 
škodlivín v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije všetky 
možnosti informačného systému mesta (úradná tabuľa, webová stránka, leták). 

4) Zakazuje sa ukladať odpad z domácností s obsahom škodlivých látok do zberných nádob 
na zmesový KO a triedené zložky KO, ako aj ponechať tento odpad v miestach stojísk 
zberných nádob. 

IV. ČASŤ 
SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU  

§12 
Podrobnosti o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov z domácností 

1) Na území mesta sa zavádza triedený zber pre nasledujúce druhy KO: 
a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy 

a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky) 
b) elektroodpad z domácností, 
c) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory, 
d) biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov a kuchynský odpad z 

domácností, 
e) šatstvo 
f) jedlé oleje a tuky, 
g) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke 

pomôcky, 
h) kal zo septikov, 
i) opotrebované pneumatiky. 

2) Náklady na zabezpečenie zberných nádob a vriec na triedený zber KO pri ktorých sa 
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, 
príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba; tieto náklady nie sú 
zahrnuté v miestnom poplatku za KO a DSO. 
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3) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek KO, pri ktorých sa 
neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša mesto a môže ich zahrnúť do 
miestneho poplatku za KO a DSO. 

4) Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová 
spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram 
zvozu je zverejnený na webovej stránke mesta, v miestnych novinách a na informačných 
letákoch. 

5) Obyvatelia mesta môžu bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky KO aj na 
separačnom dvore. 

6) Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá 
triedeného zberu v Meste Šamorín, a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby. 

§13 
Spôsob triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov – 

papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 
1) Triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných nádob: 

- bytové domy – 1100 l zberná nádoba modrej farby s frekvenciou odvozu 1x za týždeň 
- rodinné domy – 240 l zberná nádoba modrej farby s frekvenciou odvozu 1x za mesiac 

podľa harmonogramu. 
Do triedeného zberu papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky 
papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, 
katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier. 
Do triedeného zberu papiera nepatria: viacvrstvové kombinované materiály (od mlieka, 
džúsov), voskovaný papier, celofán, papier znečistený tukom al. olejom, plienky. 
Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do zberných nádob tak, aby 
sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.  

2) Triedený zber plastov 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 plastov patria: PET fľaše, obaly označené skratkami: HD-PE, PE, 
PE-HD, PP - fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, tekutých mydiel, destilovanej 
vody, rastlinných olejov, čisté tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky. 
Do triedeného zberu plastov nepatria: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, 
vodoinštalačné a elektroinštalačné rúry, plastový nábytok. 

3) Sklo sa triedi do zberných nádob s objemom 1,3m3 zelenej/modrej farby (tzv. zvon), ktoré 
sú rozmiestnené na zberných ostrovčekoch v meste. Zber sa uskutočňuje podľa 
harmonogramu triedeného zberu a prepravy odpadu. 
Do triedeného zberu skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, 
fľaštičky od kozmetiky. 
Do triedeného zberu skla nepatria: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, žiarovka, 
žiarivka, neónové trubice. 
Väčšie kusy skla je potrebné odovzdať do separačného dvora, kde obyvatelia mesta môžu 
tento odpad odovzdávať počas celého roka. 

4) Triedený zber kovov a kovových obalov 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. 
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Do triedeného zberu kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, konzervy zbavené 
obsahu, plechovky z nápojov, hliníkové obaly. 
Do triedeného zberu kovov nepatria: kovové obaly hrubo znečistené zvyškami jedla, 
farbami a rôznymi chemikáliami. 
Konzervy a plechovky pred odovzdaním je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali 
zvyšky jedál. 
Väčšie kusy kovového odpadu je možné odovzdať do separačného dvora počas celého 
roka. 

5) 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: obaly 
znečistené chemikáliami a olejmi. 

§14 
Spôsob triedeného zberu elektroodpadu z domácností 

1) Do elektroodpadu patria: chladničky, práčky, mrazničky, umývačky, mixéry, žehličky, 
vysávače, televízory, rádioprijímače, audio prehrávače, kopírky, tlačiarne, vŕtačky, váhy, 
elektromotory, svetelné zdroje: žiarovky, žiarivky a podobne. 

2) Pôvodcovia elektroodpadov môžu v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor 
elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t.j. odobratie 
elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na 
výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z 
elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané 
elektrozariadenie v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení. 

3) Obyvatelia mesta môžu tento odpad odovzdávať aj na separačnom dvore počas celého roka. 
4) Zakazuje sa: 

a) odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. „pouliční zberači“), ktorí nemajú 
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom, 

b) rozoberať alebo inak zasahovať do elektroodpadu z domácností pred jeho odovzdaním 
oprávnenej osobe. 

§ 15 
Spôsob triedeného zberu použitých prenosných batérii a akumulátorov 

a automobilových batérií a akumulátorov 
1) Obyvatelia mesta môžu použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a 

akumulátory odovzdať do separačného dvora, ako aj na predajných miestach  u 
distribútora. 

2) Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. „pouliční 
zberači“), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.  
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§ 16 
Spôsob triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností 

1) Na účely triedeného zberu BRKO z domácností (zo zelene a kuchynského) sa mesto člení 
na nasledovné časti: 
a) Individuálna bytová výstavba – rodinné domy 
b) Komplexná bytová výstavba – bytové domy. 

2) Mesto zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
odpadu zo záhrad pre rodinné domy prostredníctvom kompostovacích zásobníkov. 
Kompostovacie zásobníky zabezpečuje mesto, ktoré možno prevziať v areály MsP, podľa 
mestom určených podmienok. 

3) Mesto zabezpečuje triedený zber BRKO zo zelene aj prostredníctvom separačného dvora. 
Tento odpad môžu obyvatelia mesta odovzdať na uvedenom mieste bezplatne počas celého 
roka.  

4) Do triedeného BRKO zo zelene patria: tráva, kvety, lístie, drevný odpad zo strihania 
a orezávania krovín a stromov, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, drevný 
popol, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania. 

5) Za zber, prepravu a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov z parkov a verejných 
priestranstiev zodpovedá oprávnená organizácia na základe zmluvného vzťahu. 

6) Jedlé oleje a tuky môžu obyvatelia mesta odovzdať celoročne do určenej nádoby na 
separačnom dvore resp. do zberných nádob s objemom 120 l, ktoré sú rozmiestnené na 
zberných ostrovčekoch v meste. Zber sa uskutočňuje podľa harmonogramu triedeného 
zberu a prepravy odpadu.  

7) Mesto Šamorín nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu BRKO pre 
kuchynský odpad z domácnosti v rodinných domoch, a to z dôvodu, že 100% domácností 
kompostuje vlastný odpad v kompostovacích zásobníkoch, ktoré zabezpečuje mesto. 
V prípade, ak poskytovaný typ kompostovacieho zásobníka domácnosti nevyhovuje, je 
povinná si zabezpečiť iný typ na vlastné náklady. 

8) Mesto Šamorín zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu BRKO pre 
kuchynský odpad z domácnosti v bytových domoch prostredníctvom 120 l zbernej nádoby 
s frekvenciou odvozu podľa harmonogramu dohodnutého s oprávnenou organizáciou na 
základe zmluvného vzťahu.  

9) Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností patria: šupy z čistenia 
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedál, 
škrupinky z orecha, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, 
potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a 
servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín 
rastlinného ale i živočíšneho pôvodu. 
Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností nepatria: iný odpad, 
ktorý nesúvisí priamo s kuchynským alebo potravinovým odpadom resp. neboli pôvodne 
určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

10) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je 
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. Náklady spojené s nakladaním – zberom, 
skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery hradí 
prevádzkovateľ kuchyne. Nakladanie týmto odpadom môže pre prevádzkovateľa kuchyne 
vykonávať iba osoba, ktorá má všetky potrebné súhlasy orgánov štátnej správy na 
vykonávanie predmetných činností. 
Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa kuchyne: 
a) neukladať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad do zberných nádob 

na vytriedené zložky a zmesový  komunálny odpad, 



Materiá l  na  rokovanie  

13 
 

b) zabezpečiť skladovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu do doby 
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce, iné 
živočíchy a hmyz, 

c) umiestniť zberné nádoby v areáli prevádzkovateľa kuchyne, 
d) na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s 

biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, 
e) zabezpečiť interval odvozu v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty 

prostredia (leto/zima), pričom v letnom období interval odvozu musí byť vyšší. 

§ 17 
Spôsob triedeného zberu šatstva 

1) Na území mesta sú na zber šatstva a textílií umiestnené špeciálne zberné nádoby 
s intervalom odvozu podľa potreby. 

2) Do triedeného zberu šatstva patria: čisté a suché šatstvo, prikrývky, deky, posteľná 
bielizeň, obuv, rôzne handry, textilné hračky a podobne. 

3) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie textilného odpadu môže len 
osoba zodpovedná za zber, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonanie tejto činnosti 
s mestom. 

§ 18 
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke 

pomôcky 
Veterinárne a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami je potrebné odovzdávať 

do verejných lekární. Náklady na zberné nádoby na veterinárne, humánne lieky a zdravotné 
pomôcky nespotrebované fyzickými osobami znáša verejná lekáreň.  

§ 19 
Kal zo septikov 

1) Majitelia septikov, resp. iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., sú povinní 
zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi. 

2) Preprava kalov : 
a) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov môže na území mesta 

len ten, kto má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti, alebo organizácia mesta, ak 
mesto túto činnosť zabezpečuje. 

b) Majitelia septikov sú povinní zabezpečiť vývoz kalu výlučne prostredníctvom takejto 
organizácie. 

§ 20 
Opotrebované pneumatiky 

1) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 
pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík, ktorý je zberným miestom pre odpadové 
pneumatiky v zmysle zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). 

2) Zakazuje sa ukladať pneumatiky do zberných nádob, ku stojiskám zberných nádob a voľne 
v prírode. 

3) Obyvatelia mesta môžu tento odpad odovzdávať aj na separačnom dvore počas celého roka. 

V. ČASŤ 
PREVÁDZKOVANIE SEPARAČNÉHO (ZBERNÉHO) DVORA  
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§ 21 
Podrobnosti prevádzkovania separačného dvora 

1) Separačný dvor je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt resp. 
prechodný pobyt na území Mesta Šamorín, pre fyzické osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť 
(byt, dom, záhrada, garáž) na území Mesta Šamorín a ktoré sa zapojili do systému zberu 
KO a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu KO. 

2) Prevádzku separačných dvorov zabezpečuje mestský podnik AREA Šamorín s.r.o..  

3) Otváracia doba separačných dvorov je spravidla  : 

 Pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8.00 – 15.30 hod. 

Streda 8.00 – 18.00 hod. 

Sobota 8.00 – 13.00 hod. 

4) Otváracia doba môže byť upravená na základe rozhodnutia prevádzkovateľa po 
predchádzajúcom súhlase mesta Šamorín. 

5) Na území Mesta Šamorín sú prevádzkované dva separačné dvory: 
- Separačný dvor v Šamoríne na Rybárskej ulici, 
- Separačný dvor v mestskej časti Mliečno na Dolnej ulici. 

6) Zložky KO, ktoré možno odovzdať do separačného dvora odpadov, sú uvedené na 
informačnej tabuli, ktorá je umiestnená pri vstupe do zberného dvora. 

7) Do separačného dvora možno odovzdávať len odpady, ktoré sú súčasťou KO, a nie odpady 
z podnikateľskej činnosti. 

8) Vytriedené zložky KO (papier, plasty, fólie, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo 
zelene, šatstvo, elektroodpad, batérie a akumulátory, jedlé oleje, polystyrén) je možné 
odovzdať na separačnom dvore bez obmedzenia. 

9) Odpadové pneumatiky sa preberajú na separačnom dvore na Rybárskej ulici v Šamoríne, 
výlučne len od konečného používateľa. 

10) Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu, pričom tento odpad je možné za 
úhradu odovzdať na separačnom dvore výlučne v Šamoríne na Rybárskej ulici. 

VI. ČASŤ 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 22 
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch, 
môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva alebo mestu. 

2) Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu je možné ústne na Mestskom úrade v Šamoríne, 
referát ochrany životného prostredia v čase úradných hodín, resp. na Mestskej polícii 
v Šamoríne alebo písomne na adrese: Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, e-
mailom na adrese: zp@samorin.sk alebo telefonicky na čísle: 031/59 00 429. 

§ 23 
Priestupky 

1) Podľa § 115 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch priestupku sa dopustí ten, kto: 
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a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o 
odpadoch], 

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je 
zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],  

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o 
odpadoch], 

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,  
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch, 
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, 
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 

zákona o odpadoch, 
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, 
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, 
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,  
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch. 

2) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá môže uložiť pokutu do 
výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 

3) Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 
eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch]. 

4) Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu 
do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1 písm. a) 
a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení]. 

5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 
zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

§ 24 
Kontrolná činnosť 

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mesto Šamorín prostredníctvom: 
a) Mestskej polície v Šamoríne, 
b) poverených zamestnancov mesta, 
c) hlavného kontrolóra a poslancov mestského zastupiteľstva. 

§ 25 
Záverečné ustanovenia 

1) Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín na svojom zasadnutí dňa ... 
2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta Šamorín, dňa .... 
3) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN strácajú platnosť VZN č. 5/2016 a 2/2019 o odpadoch 

zo dňa 16.07.2016 a 14.02.2019. 

V Šamoríne, dňa .................. 

Csaba Orosz 
primátor mesta 
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Rendelettervezet 

Somorja Város 5/2021. sz. önkormányzati rendelete 
a települési hulladék és építési-bontási törmelék kezeléséről 

Somorja város területén 
 
Az önkormányzati rendelettervezet - kifüggesztve a város hirdetőtábláján: 2021.06.03.  
                                     - közzétéve a város internetes oldalán: 2021.06.03.  

Az önkormányzati rendelettervezet véleményezési határideje: 2021.06.13-ig bezárólag 

A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. SZNT-törvény 6. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a helyi adókról, valamint a települési hulladék és építési-bontási törmelék 
után fizetendő díjról szóló 79/2015. sz. törvény (a továbbiakban:,,hulladéktörvény”) 81. § 
rendelkezéseivel összhangban Somorja Város Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati 
rendeletet fogadta el: 

I. CIKK 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. § 
Az önkormányzati rendelet tárgya, célja és alkalmazási köre 

1) E rendelet a települési hulladék (a továbbiakban „TH”) és az építési-bontási törmelék (a 
továbbiakban „ÉBT”) kezelésének részletszabályait rögzíti a hulladékgazdálkodási 
hierarchiával összhangban Somorja Város területén (a továbbiakban „város”) a 
fenntartható hulladékkezelés kialakítása, a környezet és a közrend védelme, valamint a 
lakosok biztonsága és egészsége érdekében. 

2) A város e rendelettel megállapítja a vegyes települési hulladék és az építési-bontási 
törmelék kezelésének, gyűjtésének és elszállításának módját, a települési hulladék egyes 
összetevőinek, mint amilyen a biológiailag lebomló hulladék, a konyhák üzemeltetőinél 
keletkező biológiailag lebomló konyhai és éttermi hulladék, az elektromos és elektronikai 
hulladék (e-hulladék), a csomagolási hulladék és az annak nem minősülő termékek utáni 
hulladék, a használt hordozható elemek és akkumulátorok, a gépjárműelemek és -
akkumulátorok, a fel nem használt állatgyógyászati és humán gyógyászati készítmények 
és gyógyászati segédeszközök, étolajok és zsírok, valamint a ruházat elkülönített 
gyűjtésével kapcsolatos szabályokat, továbbá a lomhulladék, a veszélyes anyagokat 
tartalmazó települési hulladék kezelésének szabályait, valamint azt is rögzít, milyen okból 
nem került sor a települési hulladékon belül a biológiailag lebomló konyhai hulladék 
elkülönített gyűjtésének bevezetésére a város egyes területein. E rendelet szabályozza a 
törvényellenesen elhelyezett hulladék bejelentésének módját, a hulladékudvar 
működtetésének részletszabályait és az építési-bontási törmelék gyűjtési módját. 

3) E rendelet Somorja Város egész területén, valamint Tejfalu, Bucsuháza, Királyfia, 
Csölösztő és Sámot városrészekre kiterjedően érvényes. 

2. § 
Hulladékgazdálkodási hierarchia 

Somorja Város a hulladékgazdálkodás terén a prioritási sorrend kötelező betartása mellett 
és a hulladék keletkezésének megelőzése, a hatékony hulladékkezelés, a felhasznált források 
mértékének csökkentése, valamint a forrásfelhasználás hatékonyságának növelése céljával az 
alábbi hulladékgazdálkodási hierarchiát alkalmazza: 

a) hulladékképződés megelőzése, 
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b) hulladék újrahasználatra előkészítése, 
c) újrahasznosítás, 
d) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása, 
e) ártalmatlanítás. 

II. CIKK 
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

3. § 
Fogalommagyarázat 

1) Hulladék alatt minden olyan feleslegessé vált ingóság vagy anyag értendő, amelytől 
tulajdonosa megválik, igyekszik megválni, vagy a hulladéktörvény vagy külön 
jogszabályok értelmében attól megválni köteles.  

2) Települési hulladék alatt a háztartásokban, valamint jogi személyeknél és vállalkozó 
természetes személyeknél képződő vegyes hulladék, a háztartásokban képződő, e rendelet 
szerint elkülönítetten gyűjtött hulladék és más forrásból származó, elkülönítetten gyűjtött 
hulladék értendő, amennyiben az ilyen - hulladék - jellegét és összetételét tekintve - a 
háztartási hulladékhoz hasonló.  

3) Vegyes hulladék alatt a nem elkülönítetten gyűjtött települési hulladék vagy az a települési 
hulladék értendő, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól külön gyűjtenek.  

4) Építési-bontási törmelék alatt a természetes személyek által vagy természetes személyek 
számára végzett szokásos karbantartási munkák során keletkező hulladék értendő, amelyért 
települési hulladék és építési-bontási törmelék után fizetendő díjat kell fizetni. 

5) Biohulladék alatt a kertekből, parkokból származó biológiailag lebomló hulladék, 
a háztartásokban, éttermekben, étkezdékben és kiskereskedelmi egységekben képződő 
konyhai és élelmiszerhulladék, valamint az élelmiszervállalatoknál képződő ehhez hasonló 
hulladék értendő. 

6) Biológiailag lebomló települési hulladék alatt a biológiailag lebomló hulladék mindazon 
fajtája értendő, amely besorolható a Hulladékjegyzék 20 Települési hulladék (20 
Komunálne odpady) csoportjába. 

7) A veszélyes anyagot tartalmazó háztartási hulladék olyan települési hulladék, amely 
külön jogszabály szerint legalább egy veszélyes tulajdonsággal rendelkezik, és amelyet 
tilos a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe vagy az elkülönítetten gyűjtött 
hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe elhelyezni. 

8) Lomhulladék alatt olyan települési hulladék értendő, amely méretét vagy jellegét tekintve 
nem helyezhető a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe. 

9) Hulladéktermelő alatt minden olyan személy szervezet értendő, amelynek tevékenysége 
következtében hulladék keletkezik, vagy aki a hulladékot módosítja, keveri vagy a 
hulladékkal kapcsolatos más műveletet végez, ha annak eredménye e hulladék jellegének 
vagy összetételének megváltozása. 

10) Hulladékbirtokos alatt a hulladéktermelő vagy a hulladékot a birtokában tartó személy 
értendő. 

11) Háztartásokban képződő elektromos és elektronikai hulladék (háztartási e-hulladék) 
alatt olyan elektromos és elektronikai hulladék (e-hulladék) értendő, amely természetes 
személyek háztartásában keletkezik, vagy összetételét, jellegét és mennyiségét tekintve 
ahhoz hasonló és kereskedelmi, ipari, intézményi vagy más forrásból származik; a 
hulladékká vált - valószínűleg háztartások vagy háztartásoktól eltérő felhasználók által 
használt - elektromos és elektronikus berendezések mindig háztartási e-hulladéknak 
tekintendők.  
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12) Használt elem vagy akkumulátor alatt a hulladékká vált hordozható gépjárműelem vagy 
gépjármű-akkumulátor értendő.  

13) Hulladékgazdálkodás alatt a hulladék keletkezésének megelőzésére és korlátozására, a 
környezeti veszélyességének csökkentésére, valamint a hulladékkezelésre irányuló 
tevékenységek összessége értendő a hulladéktörvénnyel összhangban. 

14) Hulladékkezelés a hulladék gyűjtése, szállítása, hasznosítása, a szelektálást és az 
ártalmatlanítást, továbbá az e tevékenységek felett gyakorolt ellenőrzést, valamint az 
ártalmatlanítás helyéről való ezt követő gondoskodást is beleértve, és magában foglalja a 
kereskedő vagy közvetítő eljárását is. 

15) A települési hulladék elkülönített gyűjtése olyan tevékenység, amely során a települési 
hulladék egyes összetevőit külön kell gyűjteni.  

16) Hulladéknaptár szerinti gyűjtés - a települési hulladék elkülönítetten (szelektíven) 
gyűjtött összetevőinek elszállítása meghatározott időben. E gyűjtés lényege, hogy a 
járművet vagy a gyűjtőedényeket a község meghatározott időben, maximum egy napra 
biztosítja, és a gyűjtésről a megszokott módon, legalább az internetes oldalán keresztül 
előre tájékoztatja lakosságot.  

17) A mennyiségi alapú gyűjtés a vegyes hulladék és építési-bontási törmelék olyan gyűjtése, 
amely során a hulladéktermelő a települési hulladék és építési-bontási hulladék után 
fizetendő díjat külön jogszabály szerint fizeti, és a díj összege egyenesen arányos a 
hulladéktermelő által az adott időszak alatt kitermelt hulladék mennyiségével.  

18) A gyűjtőedény e rendelet szerint a vegyes települési hulladék vagy annak elkülönítetten 
gyűjtött összetevőinek gyűjtésére kijelölt edény vagy zsák, amely az erre kijelölt helyen - 
azaz a gyűjtőedények tárolóhelyén, vagy az e rendeletben pontosan meghatározott 
esetekben csak a hulladék elszállításának idején közterületen van kihelyezve. 

19) A hulladékgyűjtő udvar község vagy önkormányzati társulás által létesített vagy 
üzemeltetett, esetleg községgel vagy önkormányzati társulással e tevékenységről szóló 
szerződésben álló személy által üzemeltetett, a települési hulladék és az építési-bontási 
törmelék gyűjtésére szolgáló létesítmény. A hulladékgyűjtő udvaron természetes 
személyek építési-bontási törmeléket, lomhulladékot és a települési hulladék elkülönítetten 
gyűjtött összetevőit adhatják le. 

20) A kiterjesztett gyártói felelősséget teljesítő szervezet (kollektív teljesítő) kialakítja, 
finanszírozza, működteti és fenntartja a kiemelt hulladékáram jól működő közös kezelési 
rendszerét, ezzel együtt biztosítja a kiemelt hulladékáram gyűjtését és feldolgozását, 
újrahasználatra és újrafeldolgozásra való előkészítését, fedezi a kiemelt hulladékáramba 
tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladékösszetevők gyűjtésének költségeit, beleértve ezen 
összetevők gyűjtőudvaron történő gyűjtését és szelektálását. 

21) A hulladékáram a közös kezelést lehetővé tevő azonos tulajdonságokkal rendelkező 
hulladékfajták csoportja. 

22) A gyűjtést végző társaság alatt a község területén keletkező hulladékot kezelő község 
vagy a hulladéktörvénnyel összhangban a községgel szerződésben álló szervezet, illetve 
társaság értendő. 

23) A gyűjtőedények tárolóhelye rendszerint az ingatlan tulajdonosai, bérlői vagy kezelői 
számára, valamint a települési hulladék gyűjtését és elszállítását végző járművek számára 
hozzáférhető szilárd felület, amelynek elhelyezkedését, nagyságát és kivitelezését a város 
határozza meg. 

24) A hulladékszállítási ütemterv a hulladék gyűjtésének és elszállításának időpontjait 
tartalmazza. 
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4. § 
A települési hulladék és építési-bontási törmelék kezelése 

1) A rendelet értelmében a város felel a települési hulladék kezeléséért, amelynek részét képezi 
a háztartási és egyéb forrásból (jogi személyektől, vállalkozó természetes személyektől) 
származó vegyes hulladék, az építési-bontási törmelék és a háztartásokban képződő 
elkülönített gyűjtött hulladék. 

2) A települési hulladékot és az építési-bontási törmeléket a hulladéktermelő a 
hulladéktörvénnyel és e rendelettel összhangban köteles kezelni. 
A hulladéktermelő további kötelességei: 
a) köteles bekapcsolódni a városban bevezetett települési hulladékszállítási rendszerbe, 
b) olyan gyűjtőedényeket köteles használni, amelyek megfelelnek a község által 

kialakított hulladékgyűjtési rendszernek és azokat jó műszaki állapotban tartani, 
c) a vegyes hulladékot és az elkülönítetten gyűjtött hulladékösszetevőket a gyűjtés céljára 

a község vagy a gyűjtéssel megbízott szervezet által kijelölt helyekre, a gyűjtési 
rendszernek megfelelő gyűjtőedényekbe köteles elhelyezni, 

d) gondoskodnia kell arról, hogy az elszállítás napján a hulladék megfelelően elő legyen 
készítve az elszállításra a gyűjtőedényekben, és az elszállítással kapcsolatos munkák 
végrehajthatók legyenek. 

e) biztosítania kell a gyűjtőedényt eltulajdonítás ellen, 
f) a gyűjtőedényeket sérülésmentesen köteles használni, 
g) nem szennyezheti be a gyűjtőedények tárolóhelyét és környékét, 

3) Az a hulladéktermelő, aki közterületen akár csak egyszeri alkalommal rendezvényt szervez 
vagy tevékenységeket végez a nyilvánosság számára, köteles: 

a) Intézkedéseket tenni arra, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzék termékekből és 
csomagolásból e tevékenységből adódóan, 

b) A vegyes települési hulladékra gyűjtőedényt vagy zsákokat kell biztosítania, és 
gondoskodnia kell azok elszállításáról ártalmatlanítási céllal. 

5. § 
A települési hulladék és építési-bontási törmelék kezelésének általános szabályai 

1) Az e rendeletben meghatározott hulladékgyűjtési rendszer Somorja Város egész területén 
és a városrészek területén kötelező érvényű. 

2) A tulajdonos vagy az ingatlankezelő kötelességei: 
a) A gyűjtőedények tárolóhelyét elsődlegesen a saját területén köteles elhelyezni; ha ez 

nem lehetséges, a gyűjtőedények tárolóhelyét Somorja Város jelöli ki, 
b) Biztosítania kell a gyűjtőedények hozzáférhetőségét, és tisztán kell tartania a 

tárolóhelyeket és a gyűjtőedények környékét, 
c) A települési hulladékot úgy kell elhelyeznie a gyűjtőedényekben, hogy azok bezárhatók 

legyenek, hogy a hulladék ne essen ki belőlük, és ürítéskor a gyűjtést végző társaság 
munkatársainak egészségét ne veszélyeztesse. 

3) A gyűjtést végző társaság kötelességei: 
a) Köteles a gyűjtőedényeket úgy kiüríteni, hogy azzal higiéniai, biztonsági, tűzvédelmi 

vagy más szempontból ne okozzon problémát, valamint ne okozzon vagyoni kárt. Ha e 
tények valamelyike bekövetkezik, a gyűjtést végző társaság köteles az eseményt 
haladéktalanul dokumentálni, köteles megtenni minden szükséges lépést a további 
károk minimalizálása érdekében, és köteles kapcsolatba lépni a városi hivatal megbízott 
munkatársával, aki az ügyben érdemben eljár, 

b) Ürítést követően köteles a gyűjtőedényeket az eredeti helyükre visszahelyezni, 



Materiá l  na  rokovanie  

20 
 

c) Ha a gyűjtőedények vagy zsákok áthelyezésével vagy ürítésével beszennyezi a 
közterületet, a gyűjtőedények tárolóhelyét vagy más helyet, köteles a szennyeződést 
azonnal eltávolítani, 

d) Ha a gyűjtőedény a mozgatás során megsérül, 7 napon belül köteles biztosítani annak 
javítását vagy cseréjét. 

4) A települési hulladék és az építési-bontási törmelék ettől eltérő kezelése (különösen a 
gyűjtőedények erre kijelölt tárolóhelyekről történő áthelyezése, azok más célra való 
használata, megrongálása, a hulladék önkényes lerakása, a hulladékösszetevők kiszedése 
és elvitele a gyűjtőedényekből) szigorúan tilos. A tiltás nem vonatkozik: 
- a szervezett szelektív hulladékgyűjtési akciókra (iskolai papírgyűjtés stb.) a gyűjtéssel 

megbízott szervezettel való megállapodás alapján, 
- arra az esetre, ha a települési hulladék elkülönített összetevőit természetes személyek 

hulladékgyűjtő vagy felvásárló udvarokon adják le, feltéve, hogy ezek az összetevők 
nem a települési hulladékgyűjtő rendszer részét képező gyűjtőedényekből származnak, 

III. CIKK 
A TELEPÜLÉSI HULLADÉK ÉS AZ EGYES HULLADÉKÖSSZETEVŐK 

GYŰJTÉSI RENDSZERE 

6. § 
A települési hulladék és az egyes hulladékösszetevők gyűjtése, szállítása és 

ártalmatlanítása 
1) A települési hulladék termelői az e rendelet szerinti hulladékösszetevőket a kijelölt 

gyűjtőedényekbe elkülönítetten kötelesek gyűjteni. 
2) A gyűjtőedények azon jogi személy tulajdonát képezik, amellyel a községnek szerződése 

van a települési hulladék gyűjtéséről és elszállításáról (a továbbiakban gyűjtést végző 
társaság), esetleg a díjat megfizető személy tulajdonát képezik. A díjfizetők az e 
rendeletben részletezett feltételekkel használatba kapják a gyűjtőedényeket. 

3) Minden hulladéktermelő köteles bekapcsolódni a települési hulladék gyűjtési rendszerébe. 
Azok a díjfizetők, akik nem vesznek részt a települési hulladék gyűjtési rendszerében egy 
hónapon belül kötelesek jelentkezni a városi hivatalban, hogy biztosítsák számukra a 
szükséges gyűjtőedényeket. 

4) Az új díjfizetők e rendelet értelmében a települési hulladék és építési-bontási törmelék 
gyűjtéséért, elszállításáért és ártalmatlanításáért őket terhelő díjfizetési kötelezettségük 
keletkezésének napját követő egy hónapon belül kötelesek jelentkezni a városi hivatalnál 

5) A vállalkozásra jogosult jogi és természetes személyeknek olyan mennyiségű 
gyűjtőedénnyel kell rendelkezniük, hogy képesek legyenek az egy hét alatt keletkező 
vegyes települési hulladék befogadására. 

6) Tilos tevékenységek: 
- tilos a hulladékot más helyen lerakni vagy otthagyni, mint amelyet a rendelet e célra 

kijelölt, 
- tilos a gyűjtőedénybe nem oda tartozó hulladékot elhelyezni, vagy a gyűjtőedényt más 

célra használni, 
- tilos a hulladékot a gyűjtőedény mellé szórni, 
- tilos a hulladékot idegen gyűjtőedényben elhelyezni, amely után a díjat más 

hulladéktermelő fizeti 
- tilos hulladéklerakón elhelyezni azokat az elkülönítetten begyűjtött 

hulladékösszetevőket, amelyekre kiterjesztett gyártói felelősség vonatkozik, valamint 
az elkülönítetten gyűjtött, biológiailag lebomló települési hulladékot, kivéve az 
utóválogatást követően megmaradt nem hasznosítható hulladékot, 
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- tilos a város területén önkényesen hulladéklerakót létesíteni, 
- tilos a gyűjtőedényekbe vagy a hulladéklerakóba elhullott állatok tetemeit, állatok 

feldolgozásából és levágásából származó hulladékot helyezni, 
- tilos a települési hulladékot a szabadban és a háztartási fűtőberendezésekben elégetni, 
- tilos a gyűjtőedényeket építési hulladékkal megtölteni és azzal a gyűjtőedényt 

megrongálni, 
- tilos a veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékfajtáknak a károsanyag-tartalom 

csökkentése érdekében végzett hígítása és a veszélyes hulladéknak nem minősülő 
hulladékkal történő összekeverése, 

- vállalkozó természetes személyeknek és jogi személyeknek tilos a vegyes hulladék 
gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe szelektíven gyűjtendő hulladékot helyezni. 

7) Somorja Város területén az alábbi gyűjtőedény-készleteket alkalmazzák: 
a) családi házban élő díjfizetők részére: 

- 240 l űrtartalmú fekete műanyag gyűjtőedény - vegyes hulladék gyűjtésére,  
- 240 l űrtartalmú kék műanyag gyűjtőedény - papírhulladék gyűjtésére,  
- a műanyagok, kartonpapír bázisú többrétegű kompozit anyagokból készült 

csomagolás (Tetra Pak dobozok) és fémek átlátszó műanyag zsákokban gyűjtendők, 
amelyet a háztartások az elszállítás napján kihelyezett megtöltött zsákokért cserébe 
kapnak, 

b) a többlakásos lakóházakban lakó díjfizetők számára közös gyűjtőedény-készletek állnak 
rendelkezésre az erre kialakított tárolóhelyeken: 
- 1100 l űrtartalmú fekete műanyag konténer - vegyes hulladék gyűjtésére, 
- a települési hulladék összetevőinek elkülönített gyűjtése: 

- 1100 l űrtartalmú kék műanyag konténer - papírhulladék gyűjtésére, 
- 1100 l űrtartalmú sárga műanyag konténer - műanyag (PET palackok) és 

kartonpapír bázisú többrétegű kompozit anyagok (Tetra Pak dobozok) és 
fémhulladék gyűjtésére, 

- 1,3 m3 űrtartalmú zöld/kék harang - üveg gyűjtésére, 
- 120 l űrtartalmú barna műanyag gyűjtőedény - biológiailag lebomló konyhai 

hulladék gyűjtésére 
- 120 l űrtartalmú narancssárga műanyag gyűjtőedény - használt háztartási olaj 

gyűjtésére  

7. § 
A háztartásokból származó vegyes települési hulladék gyűjtésének és elszállításának 

módja 
1) A város területén csak olyan szervezet végezheti a települési hulladék és építési-bontási 

törmelék gyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását, amelynek a várossal szerződése van e 
tevékenység végzéséről, vagy - ha e tevékenységet maga a város biztosítja - a város által 
alapított szervezet, amennyiben a díjfizetőktől származó, e rendelet szerinti vegyes 
hulladékról, valamint annak szelektíven gyűjtött összetevőiről van szó. 

2) Ha a hulladék elszállítása során kiderül, hogy a gyűjtőedényben levő hulladékösszetevő 
nem minősül vegyes hulladéknak, ill. a gyűjtőedény nagyobb mennyiségben nem oda 
tartozó hulladékfajtát tartalmaz (építési hulladék, biológiailag lebomló hulladék, 
talajhulladék stb.), a gyűjtőedényt nem ürítik ki. Ha a fenti okokból nem kerül sor 
a gyűjtőedény ürítésére, a hulladéktermelőnek a társaság települési hulladékgyűjtésért 
felelős munkatársánál joga van ez ellen panaszt tenni, elhárítani a hiányosságokat, amelyek 
miatt a gyűjtőedényt nem ürítették ki, ill. igazolni, hogy a kifogás megalapozatlan volt. Ezt 
követően a hulladékgyűjtésért felelős társaság gondoskodik a gyűjtőedény kiürítéséről.  
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3) A további részleteket, különösen az összegyűjtött hulladék ártalmatlanítási és hasznosítási 
módját a gyűjtést végző társasággal megkötött szerződés szabályozza.  

4) A város területén keletkező vegyes hulladékot a csukárpakai hulladéklerakón 
ártalmatlanítják. 

5) A gyűjtőedények szükséges száma és a vegyes települési hulladék ürítésének gyakorisága 
következő: 

a) Családi házak:  
- 1 db 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény egy 1-4 tagú háztartás/család esetében, 2 hetes 

ürítési gyakorisággal 
- 2 db 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény egy 5-nél több tagú háztartás esetében, 2 hetes 

ürítési gyakorisággal 
 

b) Többlakásos lakóházak: 
- minden 20 lakásra rendszerint 1 db 1100 l űrtartalmú gyűjtőedény jut, amelyet heti 2 

alkalommal ürítenek,  
6) A gyűjtőedények elhelyezése a következő 

a) A családi házaknál azok a díjfizetők felelnek a gyűjtőedény elhelyezéséért, akik a 
gyűjtőedényt e rendelet alapján használatba kapták. A települési hulladék és a 
papírhulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények nem helyezhetők el az 
utcán (a járdán, a kerítés mellett), kizárólag a hulladék vagy papír elszállításának napját 
megelőző este.  

b) Egyéb esetekben (pl. a többlakásos lakóházaknál, a vállalkozások telephelyein, a város 
tulajdonában lévő épületekben stb.) az egyes díjfizetők kötelesek megállapodni a városi 
hivatallal a gyűjtőedény elhelyezéséről.  

c) A többlakásos lakóházak számára fenntartott gyűjtőedény-készletek helyét úgy kell 
megválasztani, hogy megfelelő legyen a szemétkihordás és a lakásoktól való távolság 
szempontjából, valamint a higiéniai és esztétikai követelményeknek is megfeleljen. Ha 
nem sikerül megállapodni, a gyűjtőedények helyét a városi hivatal határozza meg. 

9) A gyűjtőedények használóinak kötelességei: 
a) mindenki, aki a gyűjtőedényeket használja, mozgatja vagy más módon kezeli, köteles 

azokkal kíméletesen bánni és védeni a gyűjtőedényeket a sérüléstől, valamint attól, hogy 
elvesszenek,  

b) a használók a gyűjtőedények környezetében kötelesek fenntartani a rendet és a 
tisztaságot. 

10) A gyűjtőedény költségeit a hulladékdíj tartalmazza. 

8. § 
Mennyiségi alapú hulladékgyűjtés vegyes települési hulladék esetében 

1) Somorja Város területén a vegyes települési hulladék esetében bevezetésre került 
mennyiségi alapú hulladékgyűjtés olyan vállalkozó természetes személyek és jogi 
személyek részére, amelyek a város területén található ingatlant vállalkozás céljára vagy 
vállalkozástól eltérő célra használnak a települési hulladék és építési-bontási törmelék után 
fizetendő díjról szóló érvényes rendelettel összhangban. A 7. § (1)-(4) bekezdései 
megfelelően alkalmazandók a fenti alanyokra is.  

2) A települési vegyes hulladék tekintetében a mennyiségi alapú hulladékgyűjtésbe 
bekapcsolódó alanyok a város felelős alkalmazottjával megállapodnak arról, hogy az általuk 
várhatóan kitermelt hulladék mennyisége szempontjából milyen méretű, vegyes hulladék 
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gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényre van szükségük. A gyűjtőedény költségeit a hulladékdíj 
tartalmazza. 

9. § 
Az építési-bontási törmelék gyűjtési módja 

1) Építési-bontási törmeléknek számít a kis mennyiségű betont, téglát, gipszkarton 
építőanyagot, csempét, kerámiát és anyagot vegyesen tartalmazó hulladék. 

2) Az építési-bontási törmelék gyűjtése mennyiségi alapon történik, ugyanakkor az ilyen 
jellegű hulladékot Somorján kizárólag a Halász utcai szelektív gyűjtőudvaron lehet leadni 
díj ellenében. Az építési-bontási törmeléket a hulladéktermelőnek kell a szelektív 
hulladékgyűjtő udvarra szállítania. 

3) Az építési-bontási törmelék termelője köteles a hulladék egyes összetevőit elsődlegesen 
szelektálni: beton, vasbeton, tégla, kerámia, talajhulladék stb. 

4) Tilos az építési-bontási törmelék elhelyezése a vegyes települési hulladék, valamint a 
szelektíven gyűjtött összetevők gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben, és ugyancsak tilos 
annak elhelyezése a gyűjtőedények tárolóhelyein. 

10. § 
Lomhulladék gyűjtési módja 

1) Lomhulladéknak minősül az a települési hulladék, amely méretét tekintve nem fér bele a 
települési hulladék gyűjtésére szolgáló szokásos gyűjtőedénybe. Ilyenek elsősorban a 
bútorok, ajtók, ablakok, matracot, szőnyegek stb. 

2) A lomhulladék termelői az év folyamán az ilyen típusú hulladékot a somorjai vagy a 
tejfalusi szelektív gyűjtőudvaron adhatják le. 

3) A lomhulladék elszállítására a lakosok egyedileg nagy űrtartalmú konténert rendelhetnek a 
város szerződéses partnerétől. 

4) Tilos a lomhulladék elhelyezése a vegyes települési hulladék, valamint a szelektíven 
gyűjtött összetevők gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben, és ugyancsak tilos annak 
elhelyezése a gyűjtőedények tárolóhelyein. 

 

11. § 
Veszélyes anyagot tartalmazó háztartási hulladék gyűjtésének módja 

1) A veszélyes anyagot tartalmazó hulladékok csoportjába különösen az oldószerek, régi 
festékek, ragasztók, növényvédő szerek, a növények és fák kezelésére szolgáló szerek, 
műtrágyák, olajjal, festékkel szennyezett rongyok, veszélyes anyagokkal szennyezett 
csomagolóanyagok stb. tartoznak. 

2) A város szükség szerint biztosítja a veszélyes anyagot tartalmazó háztartási hulladék 
elkülönített gyűjtését és elszállítását hasznosítási, ill. ártalmatlanítási céllal. 

3) A város időben tájékoztatja a lakosokat a veszélyes anyagot tartalmazó háztartási hulladék 
gyűjtéséről, mégpedig egy erre vonatkozó külön lista közzétételével a város minden 
lehetséges információs rendszerén keresztül (hivatali hirdetőtábla, internetes oldal, 
szórólap). 

4) Tilos a veszélyes anyagokat tartalmazó háztartási hulladék elhelyezése a vegyes települési 
hulladék, valamint a szelektíven gyűjtött összetevők gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben, 
és ugyancsak tilos annak elhelyezése a gyűjtőedények tárolóhelyein. 
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IV. CIKK 
A TELEPÜLÉSI HULLADÉK EGYES ELKÜLÖNÍTETT (SZELEKTÍV) GYŰJTÉSI 

RENDSZERE  

12. § 
A háztartásból származó egyes hulladékösszetevők elkülönített gyűjtésének 

részletszabályai 
1) A város területén az alábbi hulladékfajták elkülönített gyűjtése került bevezetésre: 

a) csomagolási hulladék és nem csomagolási anyagok (papír, műanyag, üveg, fémek és 
kartonpapír bázisú többrétegű kompozit anyagok) 

b) háztartásokban képződő elektromos és elektronikai hulladék (háztartási e-hulladék), 
c) hordozható használt elemek és akkumulátorok, gépjárműelemek és -akkumulátorok, 
d) kertekből, parkokból, temetőkből származó biológiailag lebomló települési hulladék és 

háztartásokban képződő konyhai hulladék, 
e) ruhaneműk 
f) étolajok és zsírok, 
g) fel nem használt állatgyógyászati és humán gyógyászati készítmények és gyógyászati 

segédeszközök 
h) oldómedencékből származó iszap, 
i) hulladékká vált gumiabroncsok, 

2) A települési hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények és zsákok költségeit 
olyan összetevők esetében, amelyekre kiterjesztett gyártói felelősség vonatkozik, kiemelt 
hulladékáramba tartozó termék gyártója, a kiterjesztett gyártói felelősséget teljesítő 
szervezet (kollektív teljesítő) vagy harmadik személy viseli; ezeket a költségeket a 
települési hulladék és építési-bontási törmelék után fizetendő díj nem tartalmazza. 

3) A települési hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények és zsákok költségeit 
olyan összetevők esetében, amelyekre kiterjesztett gyártói felelősség nem vonatkozik, a 
város állja, és beépítheti a települési hulladék és építési-bontási törmelék után fizetendő 
díjba. 

4) A települési hulladék elkülönített gyűjtését e rendelet szelektív hulladékgyűjtésre 
vonatkozó rendelkezései értelmében a gyűjtést végző társaság elszállítási ütemterv alapján 
végzi. Az elszállítási ütemtervről a lakosok a város internetes oldalán, a helyi újságban és 
tájékoztató szórólapokon tájékozódhatnak. 

5) A lakosok az elkülönítetten gyűjtött hulladékösszetevőket a szelektív gyűjtőudvaron 
ingyenes leadhatják. 

6) A hulladékgyűjtési rendszer esetében a hulladéktermelő köteles betartani a Somorja 
városban érvényes szelektív hulladékgyűjtés szabályait, és a hulladékot a gyűjtőedény 
színe alapján köteles elhelyezni. 

13. § 
A csomagolási és nem csomagolási hulladék - papír, műanyag, üveg, fém és kartonpapír 

bázisú többrétegű kompozit anyagok elkülönített gyűjtése 
1) A papír elkülönített gyűjtése a megfelelő színű gyűjtőedényekben történik: 

- többlakásos lakóházak - 1100 l űrtartalmú kék gyűjtőedény jut, amelyet heti 1 
alkalommal ürítenek, 

- családi házak - 240 l űrtartalmú kék gyűjtőedény jut, amelyet heti 1 alkalommal az 
ütemtervnek megfelelően ürítenek, 

Papírgyűjtésbe dobható: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, levelek, irodapapír, 
papírzacskó, kartonpapír, kemény papírdobozok, karton, borítékok, szórólapok, 
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katalógusok, telefonkönyvek, plakátok, képeslapok, iratrendezők, csomagolópapír és 
krepp-papír. 
Papírgyűjtésbe nem dobható: többrétegű kompozit anyagok (tejes, gyümölcslé-dobozok), 
viaszos papír, celofán, zsírral, olajjal szennyezett papír, pelenkák. 
A papírdobozokat és -csomagolásokat úgy kell a gyűjtőedényben elhelyezni, hogy minél 
kisebb legyen a térfogatuk és így minél kisebb helyet foglaljanak.  

2) A műanyag elkülönített gyűjtése a megfelelő színű gyűjtőedényekben történik: 
- többlakásos lakóházak - 1100 l űrtartalmú sárga gyűjtőedény, amelyet heti 1 

alkalommal ürítenek, 
- családi házak - 120 l űrtartalmú átlátszó műanyag zsák, amelyet heti 2 alkalommal az 

ütemtervnek megfelelően szállítanak el,  
Az elkülönítetten gyűjtendő műanyag hulladékok közé dobható: PET palackok és az 
alábbi jelöléssel ellátott csomagolások: HD-PE, PE, PEHD, PP - azaz tisztítószerek, 
samponok, folyékony szappanok, desztillált víz, növényi olajok flakonjai, tiszta joghurtos 
tégelyek és más műanyag edénykék. 
Az elkülönítetten gyűjtendő műanyag hulladékok közé nem dobható: a vegyszerekkel és 
olajjal szennyezett csomagolások, a víz- és villanyszerelés során használt csövek, műanyag 
bútorok. 

3) Az üveget a városban található gyűjtőszigeteken elhelyezett, zöld/kék színű, 1,3m3 
űrtartalmú gyűjtőedényekbe (ún. harangokba) gyűjtik, amelyek. A gyűjtés a szelektív 
hulladékgyűjtési és hulladékelszállítási ütemterv alapján valósul meg. 
Üveggyűjtésbe dobható: üvegpalackok, edények, üvegből készült csomagolás és tárgyak, 
kozmetikumok üvegcséi. 
Üveggyűjtésbe nem dobható: porcelán, kerámia, tükör, drótüveg, égő, izzó, neoncső. 
A nagyobb üvegdarabokat a szelektív gyűjtőudvarban kell leadni, amit a lakosok egész 
évben megtehetnek. 

4) A fémek és fémcsomagolás elkülönített gyűjtése a megfelelő színű gyűjtőedényekben 
történik.  
- többlakásos lakóházak - 1100 l űrtartalmú sárga gyűjtőedény, amelyet heti 1 

alkalommal ürítenek, 
- családi házak - 120 l űrtartalmú átlátszó műanyag zsák, amelyet heti 2 alkalommal az 

ütemtervnek megfelelően szállítanak el, 
A fémhulladék elkülönített gyűjtésébe dobható: palackok és tégelyek fém kupakjai, 
kiürített konzervdobozok, fém italdobozok, alumínium csomagolás. 
A fémhulladék elkülönített gyűjtésébe nem dobható: ételmaradékot tartalmazó, 
festékekkel és különböző vegyszerekkel erősen szennyezett fémcsomagolás. 
A konzervdobozokat és fém italdobokat leadás előtt ki kell öblíteni, hogy ne maradjon 
bennük maradék. 
A nagyobb darabok egész évben leadhatók a szelektív gyűjtőudvarban. 

5) A többrétegű kompozit anyagok elkülönített gyűjtése a megfelelő színű gyűjtőedényekben 
történik: 
- többlakásos lakóházak - 1100 l űrtartalmú sárga gyűjtőedény, amelyet heti 1 

alkalommal ürítenek, 
- családi házak - 120 l űrtartalmú átlátszó műanyag zsák, amelyet heti 2 alkalommal az 

ütemtervnek megfelelően szállítanak el,  
A többrétegű kompozit anyagok (Tetra Pak) közé dobható: tejesdobozok, gyümölcsleves 
dobozok, tejfölösdobozok és egyéb élelmiszerek és kozmetikumok csomagolásai. 
A többrétegű kompozit anyagok közé nem dobható: vegyszerekkel és olajjal szennyezett 
csomagolás. 
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14. § 
Háztartásokban képződő elektromos és elektronikai hulladék (háztartási e-hulladék) 

elkülönített gyűjtésének módja 
1) Az elektromos és elektronikai hulladék (e-hulladék) közé dobható: hűtőszekrény, mosógép, 

mélyhűtő, mosogatógép, robotgép, vasaló, porszívó, televízió, rádiókészülék, lemezjátszó, 
fénymásoló, nyomda, fúrógép, mérleg, elektromotorok, fényforrások: égők, izzók stb. 

2) Az e-hulladék termelő a háztartásokban képződő elektromos és elektronikai hulladékot 
(háztartási e-hulladékot) díjmentesen visszaveszi, mégpedig úgy, hogy új elektromos vagy 
elektronikus berendezés vásárlásakor az e-hulladékot cserealapon veszi át (egy vásárolt 
termék fejében egy hulladékká vált terméket lehet leadni), feltéve, hogy az e-hulladék 
azonos kategóriájú és funkciójú, mint az értékesített elektromos vagy elektronikus 
berendezés. 

3) Az ilyen hulladékot a lakosok egész évben leadhatják a szelektív gyűjtőudvarban. 
4) Tilos: 

a) az elektromos és elektronikai hulladék (e-hulladék) leadása más alanyoknak (pl. 
„házaló gyűjtőknek”), akiknek nincs szerződésük e tevékenységről a várossal, 

b) a jogosult személynek történő leadás előtt a háztartási elektromos és elektronikai 
hulladékot szétszedni vagy abba más módon beavatkozni. 

15. § 
Hordozható használt elemek és akkumulátorok, gépjárműelemek és gépjármű-

akkumulátorok elkülönített gyűjtése 
1) A város lakosai a hordozható használt elemeket és akkumulátorokat, gépjárműelemeket és 

-akkumulátorokat a szelektív gyűjtőudvaron és az árusítóhelyeken a forgalmazóknál 
adhatják le. 

2) Tilos az elektromos és elektronikai hulladék (e-hulladék) leadása más alanyoknak (pl. 
„házaló gyűjtőknek”), akiknek nincs szerződésük e tevékenységről a várossal.  

16. § 
Háztartásokban képződő biológiailag lebomló települési hulladék elkülönített gyűjtése 

1) A háztartásokból származó (zöld és konyhai) biológiailag lebomló települési hulladék 
elkülönített gyűjtésének felosztása a következő: 
c) Családi házak 
d) Többlakásos lakóházak. 

2) A város bevezeti és biztosítja a családi házak kertjeiben összegyűlő, biológiailag lebomló 
hulladék elkülönített gyűjtését, és ehhez komposzttartályokat biztosít a házak tulajdonosai 
számára. A komposzttartályokat a városi hivatal által meghatározott feltételek mellett a 
városi rendőrség területén lehet átvenni. 

3) A biológiailag lebomló zöldhulladék elkülönített gyűjtését a város a szelektív 
gyűjtőudvarban teszi lehetővé. Ezt a hulladékot a lakosok az erre kijelölt helyen 
térítésmentes egész évben elhelyezhetik.  

4) A biológiailag lebomló zöldhulladék közé dobható: fű, virágok, levelek, a bokrok és fák 
metszéséből és visszavágásából keletkezett fahulladék, romlott gyümölcs és zöldség, 
faforgács, fahamu, gyomnövények, a termesztésből visszamaradt termények. 

5) A parkokból és közterületekről származó biológiailag lebomló hulladék összegyűjtéséért, 
elszállításáért és hasznosításáért az arra szerződés alapján jogosult szervezet felel. 

6) Az étolajokat és zsírokat a lakosok az év folyamán a szelektív gyűjtőudvarokon elhelyezett 
gyűjtőedénybe, ill. a városban található gyűjtőszigeteken elhelyezett 120l űrtartalmú 
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gyűjtőedényekbe adható le. A gyűjtés a szelektív hulladékgyűjtési és hulladékelszállítási 
ütemterv alapján valósul meg.  

7) Somorja Város a családi házakban keletkező konyhai hulladékra vonatkozóan nem vezeti 
be és nem biztosítja a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését. Ennek oka az, 
hogy a háztartások 100%-a saját hulladékát a város által biztosított komposzttartályokban 
komposztálja. Abban az esetben, ha a város által biztosított komposzttartály a háztartásnak 
nem felel meg, más típust köteles saját költségére biztosítani. 

8) Somorja Város a többlakásos lakóházakban keletkező konyhai hulladékra vonatkozóan 
bevezeti és biztosítja a háztartási biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését, erre 
a célra 120 l űrtartalmú gyűjtőedényt biztosít, amelyet szerződés alapján az erre jogosult 
szervezet szállítja el a megállapodás szerinti ütemtervnek megfelelően.  

9) A biológiailag lebomló háztartási konyhai hulladék közé dobható: zöldség- és 
gyümölcshéj, kávézacc és teamaradék, tojáshéj, száraz kenyér, ételmaradék, dióhéj, 
zöldséggel, gyümölccsel, vajjal, dzsemmel szennyezett papírzacskó, lejárt szavatosságú 
vagy más módon használhatatlanná vált élelmiszer, használt papírzsebkendő és szalvéta, 
fel nem használt nyersanyagmaradékok, el nem fogyasztott, növényi vagy akár állati 
eredetű étel- és élelmiszermaradék. 
A biológiailag lebomló háztartási konyhai hulladék közé nem dobható: egyéb hulladék, 
amely nem függ össze közvetlenül a konyhai vagy élelmiszerhulladékkal, illetve eredetileg 
nem fogyasztásra vagy ételkészítésre szolgált. 

10) A konyhákban és éttermekben képződő biológiailag lebomló hulladék kezeléséért a konyha 
üzemeltetője felel. A kezeléssel, azaz az összegyűjtéssel, raktározással, elszállítással és 
feldolgozással kapcsolatos költségek - a gyűjtőkonténerek költségét is beleértve - a konyha 
üzemeltetőjét terhelik. Az ilyen hulladék kezelését a konyha üzemeltetője részére kizárólag 
olyan személy végezheti, aki a tevékenység végzéséhez szükséges minden szükséges 
engedéllyel rendelkezik az államigazgatási szervek részéről. 
A konyha üzemeltetőjének további kötelességei: 
a) a biológiailag lebomló konyhai és éttermi hulladékot nem helyezheti az elkülönítetten 

gyűjtött hulladékösszetevők vagy vegyes hulladék gyűjtőedényeibe, 
b) feldolgozásra való átadásig biztosítania kell a biológiailag lebomló települési hulladék 

raktározását úgy, hogy a konténer tartalmához rágcsálók, egyéb élőlények és bogarak 
ne férhessnek hozzá, 

c) a gyűjtőedényeket a konyha üzemeltetőjének területén köteles elhelyezni, 
d) a város kérésére a valóságnak megfelelő és hiánytalan tájékoztatást kell adnia a konyhai 

és éttermi biológiailag lebomló hulladék kezeléséről, 
e) a higiéniai előírásokkal összhangban biztosítania kell a megfelelő időközönkénti 

elszállítást, figyelembe véve az aktuális környezeti hőmérsékletet (nyár/tél), a nyári 
időszakban valamivel gyakrabban. 

17. § 
Ruhaneműk elkülönített gyűjtése 

1) A város területén a ruhaneműk és textíliák gyűjtése céljából speciális gyűjtőedények vannak 
kihelyezve szükség szerinti elszállítással. 

2) Az elkülönített ruhagyűjtésbe dobható: tiszta és száraz ruházat, takarók, plédek, ágynemű, 
cipők, különböző rongyok, textil játékok stb. 

3) A textilhulladék gyűjtését, elszállítását, hasznosítását és ártalmatlanítását csak olyan 
személy végezheti, akinek a várossal szerződése van e tevékenység elvégzéséről. 
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18. § 
A fel nem használt állatgyógyászati, humán gyógyászati készítmények és gyógyászati 

segédeszközök 
A fel nem használt állatgyógyászati és humán gyógyászati készítményeket a közforgalmú 

gyógyszertárakban kell leadni. A fel nem használt állatgyógyászati és humán gyógyászati 
készítmények, valamint a gyógyászati segédeszközök gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények 
költségeit a közforgalmú gyógyszertár viseli.  

19. § 
Oldómedencékből származó iszap 

1) A meglévő oldómedencék tulajdonosai vagy más használói (mint bérlők, kezelők stb.) a 
jogszabályokkal összhangban kötelesek az iszap ártalmatlanítását saját költségükre 
biztosítani. 

2) Az iszap szállítása: 
a) Az oldómedencékből származó iszap gyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását a város 

területén csak az e tevékenységre jogosultsággal rendelkező személy vagy - ha a 
tevékenységet a város biztosítja - a város által létrehozott szervezet végezheti. 

b) Az oldómedencék tulajdonosai kizárólag ilyen szervezeten keresztül biztosíthatják az 
iszap elszállítását. 

20. § 
Hulladékká vált gumiabroncsok 

1) A gumiabroncs végfelhasználója köteles a hulladékká vált gumiabroncsot leadni a 
gumiabroncs forgalmazójának, amely a kiterjesztett gyártói felelősséget teljesítő 
szervezettel (kollektív teljesítővel) kötött szerződés értelmében a hulladék gumiabroncs 
gyűjtőhelye. 

2) A hulladék gumiabroncsot tilos a gyűjtőedényekbe dobni, a gyűjtőedények tárolóhelyén 
vagy szabadon a természetben hagyni. 

3) Az ilyen hulladékot a lakosok egész évben leadhatják a szelektív gyűjtőudvarban. 

V. CIKK 
A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR ÜZEMELTETÉSE  

21. § 
A szelektív hulladékudvar üzemeltetésének részletszabályai 

1) A szelektív hulladékudvar kizárólag a Somorja Város területén állandó lakóhellyel, ill. 
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, a Somorja Város 
területén ingatlannal (lakás, ház, kert, garázs) rendelkező természetes személyek és azon 
személyek részére szolgál, akik bekapcsolódtak a települési hulladékgyűjtési rendszerbe és 
a települési hulladékdíjat megfizették. 

2) A szelektív hulladékudvarokat az AREA Šamorín s.r.o. városi vállalat biztosítja.  
3) A szelektív hulladékudvarok nyitvatartási ideje rendszerint: 

  

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8.00 órától – 15.30 óráig 

Szerda 8.00 órától – 18.00 óráig 

Szombat 8.00 órától – 13.00 óráig 

4) Az üzemeltető a nyitvatartási időt Somorja Város előzetes hozzájárulásával módosíthatja. 
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5) Somorja Város területén két szelektív hulladékgyűjtő udvar működik: 
- A Halász utcai szelektív hulladékgyűjtő udvar, 
- Tejfalu városrészben az Alsó utcában működő szelektív hulladékgyűjtő udvar. 

6) Azon hulladékösszetevők, amelyek nem adhatók le a szelektív hulladékudvarokon, a 
hulladékudvar bejáratánál elhelyezett tájékoztató táblán vannak feltüntetve. 

7) A szelektív hulladékudvarokon csak olyan hulladék adható le, amely a települési hulladék 
része, a vállalkozási tevékenységből származó hulladékot nem. 

8) A szelektíven gyűjtött hulladékösszetevőket (papír, műanyag, fólia, üveg, fémek, 
biológiailag lebomló zöldhulladék, ruhaneműk, elektromos és elektronikai hulladék, 
elemek és akkumulátorok, étkezési olajok, polisztirol) a szelektív hulladékudvaron 
korlátozás nélkül leadható. 

9) A hulladék gumiabroncsokat Somorján a Halász utcai szelektív hulladékudvaron, de csak a 
végső felhasználó adhatja le. 

10) Az építési-bontási törmelék gyűjtése mennyiségi alapon történik, ugyanakkor az ilyen 
jellegű hulladékot Somorján kizárólag a Halász utcai szelektív gyűjtőudvaron lehet leadni 
díj ellenében. 

VI. CIKK 
KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

22. § 
Törvényellenesen elhelyezett hulladék bejelentésének módja, 

1) Az illetékes hulladékgazdálkodási államigazgatási szervnek vagy a városnak bármely 
természetes vagy jogi személy bejelentheti, ha egy ingatlanon a hulladéktörvénnyel 
ellentétes hulladékelhelyezést tapasztal. 

2) A törvényellenes hulladékelhelyezéssel kapcsolatos bejelenés megtehető szóban a Somorjai 
Városi Hivatal környezetvédelmi referatúráján a hivatali időben, ill. a Somrojai Városi 
Rendőrségen, vagy írásban a következő címen: Somorja Város, Hlavná 37, 931 01 
Šamorín, e-mailben: zp@samorin.sk vagy a következő telefonszámon: 031/59 00 429. 

23. § 
Szabálysértések 

1) A 79/2015. sz. hulladéktörvény 115. § (1) bek. alapján szabálysértést követ el az, aki: 
a) más helyre teszi a szemetet, mint amit a község kijelölt [13. § a) pont], 
b) a települési hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényekben más 

hulladékfajtát helyez el, mint amelyre az adott gyűjtőedény szolgál [81.§ (6) bek. a) 
pont],  

c) a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása során a törvénnyel ellentétesen jár el [13. 
§ b) pont], 

d) nem teljesíti a 15. § (2) bek. szerinti bejelentési kötelezettségét,  
e) a 33. § b) pontjával ellentétesen jár el, 
f) a gumiabroncs-hulladék kezelése során a 72. § b) pontjával ellentétesen jár el, 
g) az építési és bontási hulladék kezelése során a 77. § (4) bekezdésével ellentétesen jár el 
h) a 81. § (6) bek. b) pontjával ellentétesen jár el, 
i) a 81. § (9) bekezdésével ellentétesen jár el, 
j) a 81. § (13) bekezdésével ellentétesen jár el,  
k) nem adja meg a község által igényelt adatokat a 81. § (17) bek. szerint, 
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2) Az (1) bek. a)-k) pontjai szerinti szabálysértés ügyében a község jár el, és 1500 euróig 
terjedő szabálysértési bírsággal sújthatja; a bírságokból befolyó összeg a község bevételét 
képezi. 

3) A rendelet megsértéséért gyorsított szabálysértési eljárásban 33 euró összegű helyszíni 
bírság szabható ki [a 372/1990. sz. szabálysértési törvény 13. § (1) bek. és 46. §-a]. 

4) E rendelet megsértéséért a város bármely jogi személy vagy vállalkozó természetes személy 
számára 6 638 euró összegű bírságot szabhat ki [a községi önkormányzatokról szóló 
369/1990. sz. törvény 27b. § (1) bek. a) pontja és (2) bek.]. 

5) A szabálysértésekre és elbírálásukra általános jogszabályok, mégpedig a hulladéktörvény 
115. § és a 372/1990. sz. szabálysértési törvény vonatkozik. 

24. § 
Ellenőrzés 

E rendelet betartását Somorja Város részéről ellenőrzi: 
a) a Somorjai Városi Rendőrség, 
b) a Város megbízott alkalmazottai, 
c) a Város főellenőre és az önkormányzati képviselők. 

25. § 
Záró rendelkezések 

1) E rendeletet a Somorja Város Képviselő-testülete ...................-i ülésén fogadta el. 
2) E rendelet Somorja Város hirdetőtábláján való kifüggesztésének napjától számított 

tizenötödik napon, ................ -án/én lép hatályba. 
3) E rendelet hatályba lépésével a hulladékról szóló 5/2016 és 2/2019 számú, 2016.07.16-án 

és 2019.02.14-én elfogadott önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 

Kelt Somorján, ........................... napján 

Orosz Csaba 
polgármester 

 

 


