
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Rajec č. 38/2001  
o nakladaní s odpadmi na území mesta 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe ustanovenia par. 6 zák. 4. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení v súlade 
so zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákonom č. 
544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch (v platnom znení). 
 

Par. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) stanovuje pravidlá zberu, prepravy, opätovného 

používania a zneškodňovania komunálneho odpadu na území mesta. 
 

Par. 2 
Definovanie základných pojmov 

 
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorá spadá do kategórie ustanovených v prílohe č. 1 zákona o 

odpadoch, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade s osobitnými predpismi 
povinný sa jej zbaviť. 

 
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu, 

zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto 
odpadov. 

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

nachádza. 
 
4. Nakladanie s odpadom je zber odpadu, preprava odpadu, znehodnocovanie odpadu a 

zneškodňovanie odpadu vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. 
 
5. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného 

prostredia, alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3 zákona o odpadoch. 
 
6. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych chemických alebo biologických 

vlastností odpadov uvedených v prílohe č. 2 zákona o odpadoch. 
 
7. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich prepravy. 
 
8. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním.  
 
9. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré 

je možné po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
 
10. Skládkovanie odpadov je ich ukladanie na skládku. 
 



11. Nebezpečný odpad je taký, ktorý má jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených  
v prílohe č. 4 zákona o odpadoch. 

 
12. Komunálny odpad je odpad z domácností vznikajúci na území mesta pri činnosti fyzických osôb a 

odpad podobného charakteru vznikajúci pri činnosti právnických osôb, alebo fyzických osôb -
podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti mesta pri čistení verejných priestranstiev a 
komunikácií, ktoré sú v správe mesta a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov. 

 
13. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodnenie odpadov, kde sa odpady ukladajú do 

zeme alebo na povrchu zeme. 
 
14. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 

fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a 
postačuje ohlásenie stavebnému úradu v meste alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie 
stavebnému úradu v meste alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu 
v meste. 

 
15. Základné pojmy tohto VZN sú použité tak, ako je definované v zákone o odpadoch. 
 
 

Par. 3 
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb 

 
 

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo s nimi zaobchádzať v súlade s týmito VZN a zákonom 
o odpadoch. Ten komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch 
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto 
rozhodnutím. 

 
2. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a 

životné prostredie. 
 
3. Zakazuje sa: 

a) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodných tokov 
b) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade s týmto 

VZN a zákonom o odpadoch 
c) dávať horúci popol alebo škváru do zberných nádob, polievať ich vodou, skladovať komunálny 

odpad mimo zberných nádob, alebo používať zberné nádoby na iné účely 
d) zhromažďovať a skladovať komunálny odpad na verejných miestach, na chodníkoch, na 

parkoviskách a na zeleni 
e) vytvárať nelegálne skládky, t.j. skladovať odpad na iných miestach než je určené v tomto 

nariadení 
f) vyberať komunálny odpad zo zberných nádob za účelom jeho ďalšieho používania 
g) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady 

s odpadmi za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín 
h) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností. 

 



4. Ak vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na nehnuteľnosť v jeho vlastníctve 
nachádzajúcej sa na území mesta Rajec bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný 
to oznámiť bezodkladne okresného úradu a mestu. 

 
5. Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej 

správy alebo mesta požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na 
nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch: takto zistená osoba je povinná zabezpečiť 
zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. 

 
6. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať len 

subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie t.j. osobitného oprávnenia udeleného orgánom štátnej 
správy na nakladanie s týmito odpadmi. 

 
 

Par. 4 
Povinnosti majiteľov a správcov bytových domov, rodinných domov, prevádzok a iných 

nehnuteľností pri zhromažďovaní a vývoze komunálneho odpadu 
 
1. Zhromažďovanie komunálneho odpadu zabezpečujú vlastníci, správcovia a užívatelia objektov, 

obytných blokov a domov prevádzkovaním ktorých vzniká odpad. 
 
2. Majiteľom, správcom, užívateľom objektov obytných, rodinných domov a všetkých prevádzok, pri 

ktorých činností vznikajú odpady, mesto určí potrebný počet zberných nádob a zároveň určí počet 
vývozov komunálneho odpadu. 

 
3. Občanom, fyzickým a právnickým osobám oprávneným na podnikanie na území mesta Rajec, 

mesto určí potrebné množstvo zberných nádob, resp. nádobu potrebného objemu a zároveň určí 
počet vývozov komunálneho odpadu. 

 
4. Za občanov bývajúcich v bytových domoch bez vlastníckeho vzťahu k nim túto povinnosť 

zabezpečuje bytové družstvo, správca domu, prípadne iný právnický subjekt zastupujúci týchto 
občanov (spoločenstvá vlastníkov a pod.). 

 
5. Komunálny odpad sa v meste Rajec vyváža podľa harmonogramu dohodnutého mestským úradom 

a oprávneným vývozcom odpadu v meste na základe zmluvy mesta a oprávneného vývozcu. 
 
6. V prípade, že oprávnený vývozca odpadu nedodrží harmonogram vývozu určený zmluvou je 

povinný uskutočniť doplňujúci vývoz do 48 hodín. 
 
7. Ak objedná majiteľ, (správca) domu alebo prevádzky vývoz komunálneho odpadu mimo 

schváleného harmonogramu tento môže zlikvidovať len cestou oprávneného vývozcu odpadu 
v meste a na svoje náklady. 

 
8. Vlastníci, správcovia, združenia vlastníkov sú povinní oboznámiť nájomníkov s termínom vývozu 

komunálneho odpadu a záväzným systémom zhromažďovania a vývozu triedeného odpadu na 
území mesta. Nájomníci sú povinní sa ním riadiť a využívať nádoby určené na zhromažďovanie a 
vývoz triedeného odpadu len pre tie druhy vytriedeného odpadu, na ktorý sú určené. 

 



9. Je zakázané iným organizáciám a súkromným osobám než oprávnenému vývozcovi odpadu 
odvážať či premiestňovať zberné nádoby určené k pravidelnému vývozu odpadu, vyprázdňovať ich, 
manipulovať s ich obsahom, vyberať, alebo umiestňovať odpad do iných nádob než k tomu 
určených. 

 
10. Majiteľovi objektu, v ktorom sa produkuje odpad sa zakazuje pri vykonávaní práce alebo 

podnikaní, vykonávanie alebo zanedbávanie takých činností, o ktorých vie, alebo to o nich môže 
predpokladať, že ovplyvňujú alebo môžu nepriaznivo ovplyvniť životné prostredie. Zákaz sa 
nevzťahuje na činnosti povolené na základe zákona alebo tohto nariadenia. 

 
11. Každý kto produkuje komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území mesta Rajec (ďalej len 

pôvodca odpadov) je povinný: 
a) zapojiť sa do záväzného systému zberu komunálnych odpadov v meste Rajec 
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste 
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené odpady na účely ich zberu na miesta určené 

mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste. 
 
12. V záujme znižovania odpadov ukladaných na skládku odpadov sú občania povinní odpad separovať 

(sklo, papier, plasty, kovy). Vyseparované odpady je možné odovzdať subjektom, ktoré sa 
zaoberajú ich výkupom, alebo ukladať do nádob vyhradených na separáciu postupne 
rozmiestnených po meste. 

 
13. Biologické odpady, ktorými sa rozumie hlavne rastlinný odpad vhodný na kompostovanie sú 

občania povinní kompostovať na vlastnom pozemku. Uhynuté (utratené) domáce zvieratá nie je 
možné ukladať do zberných nádob ani voľne vyhadzovať v prírode. Tento odpad je pôvodca 
povinný likvidovať prostredníctvom subjektov oprávnených na túto činnosť (Eurofarm Rajec, 
Asanačný podnik Žilina, atď). 

 
Par. 5 

Pôsobnosť mesta na úseku odpadového hospodárstva 
 

1. Mesto zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré 
vznikli na území mesta. 

 
2. Mesto zabezpečí, aby bol komunálny odpad zbieraný podľa potreby od všetkých pôvodcov odpadu 

nachádzajúcich sa na území mesta a vytvorí na to vhodné podmienky. 
 
3. Mesto vypracuje program odpadového hospodárstva v súlade s platnou národnou legislatívou. 
 
4. Mesto sa vyjadruje k predloženému programu pôvodcu odpadov iných ako komunálnych odpadov a 

drobných stavebných odpadov ešte pred schválením príslušným orgánom štátnej správy. 
 
5. Mesto zabezpečí zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov a zároveň 

zabezpečí priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci 
separovaného zberu. Zároveň zabezpečí dočasné umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na 
území mesta v jarnom a jesennom období. 

 
6. Mestský úrad určí miesta na zberné nádoby. Zohľadní pritom opodstatnené pripomienky občanov 

alebo akejkoľvek právnickej osoby zastupujúcej občanov tak, že: 



a) budú dodržané hygienické a estetické podmienky a dostatočná vzdialenosť od obytných domov 
b) bude zabezpečený dostatočný prístup k zberným nádobám 
c) zberné nádoby budú umiestnené na pevnom podklade. 

 
7. Najmenej 2-krát do roka zabezpečí zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia 

alebo zneškodnenia, oddelenie vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a 
drobných stavebných odpadov. 

 
8. Mesto je oprávnené požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného 

odpadu potrebné informácie. Držiteľ komunálneho odpadu je povinný na požiadanie mesta 
poskytnúť pravdivé informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi. 

 
9. Mesto vytvorí podmienky na separovaný zber komunálneho odpadu u všetkých pôvodcov odpadu 

nachádzajúcich sa v jej teritóriu. 
 
10. Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva 

a) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie 
s odpadmi na území mesta 

b) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej 
činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu 

c) prejednáva priestupky na úseku odpadového hospodárstva. 
 
11. Pre zlepšenie a posilnenie miestneho hospodárenia s odpadom, zintenzívni miestna samospráva 

spoluprácu medzi samosprávami v regióne. 
 
 

Par. 6 
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 

 
 
1. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti 
s mestom. Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas. 

 
2. Komunálny odpad môže byť zhromažďovaný len v nato určených zberných kontajneroch, ktoré sú 

vlastníctvom mesta, alebo právnickej či fyzickej osoby, s ktorou mesto má zmluvný vzťah. 
 
3. Po vložení odpadu do zberných kontajnerov sú pôvodcovia odpadov povinní uzatvoriť kontajnery a 

neznečisťovať ich okolie, ak dôjde k znečisteniu okolia odpadových nádob (občan, ktorý to 
spôsobil) je povinný takéto znečistenie odstrániť na vlastné náklady. 

 
4. Mestská samospráva zabezpečí, aby bol zbieraný komunálny odpad prepravovaný zodpovedným 

spôsobom, v súlade s enviromentálnymi zákonmi na skládky, ktoré majú povolenie na skladovanie 
komunálneho odpadu a zároveň zabezpečí kontrolu a využívanie týchto skládok v súlade s platnou 
legislatívou. 

 
 
 



Par. 7 
Umiestnenie zbernej nádoby 

 
1. Majiteľ, správca bytového domu, resp. rodinného domu ako aj prevádzky je povinný zriadiť 

vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby neboli umiestnené na komunikácii, chodníku, alebo 
parkovisku, aby boli ľahko prístupné a mohli sa pokiaľ možno bez časových strát a zvláštnych 
ťažkostí vynášať. Pri určovaní vyhradeného miesta treba dodržiavať hygienické a estetické predpisy 
a dbať na to, aby: 
a) nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami podľa možností nad 

mieru primeranú pomerom neobťažovala občanov danej lokality hlukom, 
b) pokiaľ možno nádoby neboli umiestnené na veternej strane v blízkosti okien, bytov, detských 

ihrísk a frekventovaných verejných priestranstiev, 
c) nádoby boli uložené na pevnom podklade, 
d) bol k nádobám zabezpečené dostatočne široký prístup nákladným automobilom po miestnej 

komunikácií, nie však po chodníku. 
 
2. Miesto stáleho, alebo dočasného umiestnenia zberných nádob určí majiteľ, resp. správca domu po 

prejednaní s oprávneným vývozcom a v sporných prípadoch, dotýkajúcich sa verejných záujmov 
občanov mesta, rozhodne mestský úrad. 

 
3. Zberné nádoby musia byť umiestnené na vyhradených miestach. Na chodníkoch, komunikáciách, 

alebo verejných priestranstvách môžu byť ponechané len na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. 
Po vyprázdnení zberných nádob musia byť tieto ihneď uložené na vyhradené miesto. 

 
Par. 8 

Príprava komunálneho odpadu na odvoz 
 

1. Majiteľ, resp. správca domu, alebo objektu je povinný zabezpečiť, aby bol odpad v zberných 
nádobách na odvoz riadne pripravený. Komunálny odpad je pripravený na odvoz ak: 
a) je v zberných nádobách riadne uložený, 
b) je prístup k nádobám voľný, 
c) nádoby sú umiestnené na trvalom a dočasnom mieste. 

 
2. Ak je obsah nádoby zmrznutý tak, že sa nedá vysypať, je majiteľ, resp. správca domu povinný tento 

nedostatok odstrániť bez poškodenia zbernej nádoby. 
 
3. Pri ukladaní komunálneho odpadu do zberných nádob nie je povolené tieto preplňovať a sypať 

komunálny odpad na zem. 
 
4. Po vyprázdnení zberných nádob musia ostať priľahlé komunikácie alebo verejné priestranstvo čisté. 

Ak dôjde k znečisteniu komunikácie, alebo verejného priestranstva je oprávnený vývozca povinný 
toto znečistenie bez zbytočného odkladu odstrániť na vlastné náklady. 

 
5. Do zberných nádob určených na ukladanie a vývoz komunálneho odpadu nie je povolené ukladať 

odpady a hmoty, ktoré nepatria do komunálneho odpadu. 
 
6. Ak zamestnanci organizácie, ktorá realizuje odvoz komunálneho odpadu zistia, že u právnických a 

fyzických osôb produkujúcich odpady sa nachádzajú odpady, ktoré nepatria do komunálneho 



odpadu, nebude táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení majiteľ alebo nájomca nádoby musí 
obsah vyprázdniť na vlastné náklady. 

 
7. Je zakázané polievať popol alebo škváru v zberných nádobách. Zákaz sa nevzťahuje na prípady ak 

došlo v zbernej nádobe k vznieteniu odpadu. 
 
8. Vývozca musí dbať na to, aby komunálny odpad vyvážal v harmonograme dohodnutom 

s mestským úradom v zmysle osobitných predpisov. 
 
9. Obyvatelia mesta sú povinní: 

a) ukladať odpad do zberných nádob tak, aby nedošlo k znečisteniu okolia, 
b) odstrániť každé znečistenie spôsobené ich činnosťou pri ukladaní komunálneho odpadu do 

zberných nádob 
c) objemový odpad pripravovať len v termíne určenom mestským úradom. 
d) po vysypaní komunálneho odpadu do smetných nádob tieto uzatvárať a v prípade ich 

poškodenia oznámiť túto skutočnosť mestskému úradu, resp. vývozcovi odpadu. 
 
10. Majitelia, resp. správcovia domov sú povinní: 

a) zabezpečiť posyp v zimnom období, ako aj odstránenie snehu z prístupovej komunikácie za 
účelom manipulácie a nakládke s odpadom, 

b) nahlasovať poškodenie smetnej nádoby mestskému úradu, resp. oprávnenému vývozcovi 
odpadu z účelom opravy alebo výmeny. 

 
11. Občania a tiež účastníci cestnej premávky sú povinní konať a správať sa tak, aby za dodržania 

predpisov premávky na pozemných komunikáciách umožnili bez zbytočného ohrozenia vozidlám 
oprávneného vývozcu odpadu v meste nerušený prístup k zberným nádobám a rešpektovať pokyny 
vodičov vozidiel oprávneného vývozcu, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a majetku vo vlastníctve 
občanov a mesta Rajec. 

 
Par. 9 

Skládka odpadu 
 

1. Skládka odpadu je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo 
ukladajú na povrchu zeme, alebo do zeme. 

 
2. Miesta na ktoré sa odpad vyváža a ukladá určuje mesto Rajec po prerokovaní s príslušnými 

orgánmi štátnej správy. Toto ustanovenie platí i pre skládky materiálov, ktoré sú zriaďované 
fyzickými osobami na pozemkoch, ktoré vlastnia, alebo spravujú. 

 
3. Príslušný orgán štátnej správy v súčinnosti s Mestským úradom v Rajci a okresným hygienikom 

môže určiť pre niektoré druhy odpadov zvláštne miesta a spôsob uloženia. 
 
4. Na území mesta je zriadené regionálne združenie Skládka odpadov rajeckého regiónu, ktoré 

prevádzkuje skládku tuhého komunálneho odpadu nachádzajúcej sa v katastrálnom území Rajca. 
 
5. Riadená skládka v Rajci slúži na skládkovanie komunálneho odpadu, ktorého pôvodcom sú 

v zmysle zákona o odpadoch občania, resp. každý koho činnosťou na území mesta Rajec povolenou 
v zmysle osobitných predpisov odpad vzniká. 

 



6. Skládkovať odpad na tejto skládke z iných obcí mimo obcí tvoriacich združenie Skládka odpadov 
rajeckého regiónu, je možné len po dohode príslužného starostu s  primátorom mesta a oprávneným 
vývozcom. 

 
7. Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa skládky určuje prevádzkový poriadok skládky tuhého 

komunálneho odpadu v Rajci. 
 
8. Pri uskladňovaní komunálnych odpadov na skládky treba postupovať podľa platných predpisov a 

dbať aby postupným navážaním jednotlivých vrstiev hlinou vznikla súvislá vrstva vhodná na 
rekultiváciu. 

 
9. Na stavebné a výkopové materiály a drobný stavebný odpad mesto určí vhodné miesta uloženia a 

spôsob ukladania tohto odpadu. 
 
 

Par. 10 
Poplatky 

 
1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov platí 

mestu miestny poplatok podľa uznesenia mestského zastupiteľstva každý pôvodca odpadu, alebo 
ten, kto je povinný využívať systém zberu komunálneho odpadu v meste. Výšku poplatku stanovuje 
všeobecné záväzné nariadenie mesta o miestnych poplatkoch. 

 
2. Výnos z miestneho poplatku sa použije výlučne len na úhradu nákladov spojených s nakladaním 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, 
zhodnocovanie a zneškodnenie. 

 
3. Poplatky sa budú každoročne prehodnocovať. 
 
 

Par. 11 
Priestupky 

 
1. Priestupku sa dopustí ten: 

a) kto zneškodní alebo znehodnotí odpad inak ako v súlade s týmto VZN, 
b) uloží alebo ponechá odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN, 
c) neukladá komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich 

zberu na miesta určené mestom a do určených zberných nádob, 
d) kto sa nezapojí do záväzného systému zberu triedeného odpadu v meste, 
e) ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestený 

odpad v rozpore s týmto nariadením a túto skutočnosť neoznámi mestu, 
f) ak držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu ten, kto nakladá 

s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území mesta neposkytne na 
požiadanie mesta pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi. 

 
2. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. 
 



Par. 12 
Pokuty a sankcie 

 
1. Za priestupok podľa  par. 10, odst. 1,  písm. a)  až f)  tohto VZN  možno uložiť pokutu do 5.000,- 

Sk. 
 
2. Primátor mesta môže udeliť pokutu do výšky 100.000,- Sk právnickej osobe za nedodržanie 

predpisov tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
 
3. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa primátor mesta dozvedel o tom, kto sa 

konania podľa odseku 2 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho 
uloženia pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. 

 
4. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu mesta. 
 
 

Par. 13 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva: 

a) orgány mesta (poslanci, komisia verejného poriadku) 
b) zamestnanci mestského úradu osobitne poverení primátorom mesta 
c) orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií. 

 
2. Ruší sa VZN mesta č. 21/95 o programe odpadového hospodárstva v znení neskorších zmien a 

doplnkov. 
 
3. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  mestským  zastupiteľstvom  v   Rajci   dňa 

4. 12. 2001 uznesením č. ................... Bude publikované  na  vývesnej  tabuli  od  6. 12. 2001 do 
20. 12. 2001. a nadobúda účinnosť dňom 21. 12. 2001. 

 
 
V Rajci dňa 5. 12. 2001 
 
 
 
 

                Ing. Ján  R y b á r i k  
                     primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1 k VZN 
 
Zoznam komunálneho odpadu 
 
Číslo  Názov skupiny, podskupiny      Kategória 
odpadu  a druhu odpadu       odpadu 
 
20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu 

a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu 
 
20 01 Separované zbierané zložky komunálnych odpadov okrem 15 01 
 
20 01 01 papier a lepenka         O 
20 01 02 sklo 
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad     O 
20 01 10 šatstvo          O 
20 01 11 textílie          O 
20 01 13 rozpúšťadlá          N 
20 01 14 kyseliny          N 
20 01 15 zásady          N 
20 01 17 fotochemické látky         N 
20 01 19 pesticídy          N 
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť      N 
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórflourované uhľovodíky   N 
20 01 25 jedlé oleje a tuky         O 
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25      N 
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky  N 
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27  O 
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky      N 
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29      O 
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá       N 
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31       O 
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené  
               batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie     N 
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33       O 
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické  zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 
               20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti      N 
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,  
               20 01 23 a 20 01 35         O 
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky                  N 
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37       O 
20 01 39 plasty          O 
20 01 40 kovy           O 
20 01 41 odpady z vymetania komínov       N 
20 01 99 odpady inak nešpecifikované       N 
 
 



20 02 / Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 
 
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad       O 
20 02 02 zemina a kamenivo         O 
20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady                  O 
 
20 03 00 Iné komunálne odpady 
 
20 03 01 zmesový komunálny odpad        O 
20 03 02 odpad z trhovísk         O 
20 03 03 odpad z čistenia ulíc                    O 
20 03 04 kal zo septikov         O 
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie                   O 
20 03 07 objemný odpad         O 
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované       
 
N – nebezpečné odpady 
O – ostatné odpady 
15 01 - obaly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


