
    

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 434 na svojom XI. rokovaní dňa 13.6. 2016 

podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 

3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 

zákona č. 79/2015  Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 168 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

na území mesta Košice  

(nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi) 
 

P R V Á     Č A S Ť 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

§ 1 

Účel a predmet 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) bližšie upravuje    

a) nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

b) spôsob zberu  a prepravy komunálnych odpadov, 

c) nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

d) nakladanie   s    biologicky    rozložiteľným    kuchynským odpadom   a   reštauračným       

odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,   

e) spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu 

1. elektroodpadov z domácností,  

2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov,  

4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 

5. jedlých olejov a tukov,  

6. šatstva a textilu,  

f) spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, 

g) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 

h) prevádzkovanie zberných dvorov, 

i) spôsob zberu drobného stavebného odpadu, 

j) dôvody   nezavedenia   triedeného     zberu    komunálnych   odpadov    pre   biologicky    

rozložiteľný kuchynský odpad
1)

. 
 

§ 2 

Pôsobnosť 
 

(1) Toto nariadenie je záväzné pre všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  a pre všetky právnické osoby, 

ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi pochádzajúcimi  z územia mesta 

Košice a na nakladaní aj s inými odpadmi, ak tak určuje osobitný predpis
2)

. 
 

(2) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s triedenými zložkami, ktoré vznikli na 

území mesta s drobnými stavebnými odpadmi a biologicky rozložiteľnými komunálnymi 

odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto, ak osobitný predpis
2)

 neustanovuje 

inak. 

                                                 
1) 

 § 81 ods. 8  a § 81 ods. 21 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
2)  

Zákon č. 79/2015  Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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(3) Mesto z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

určeného podľa osobitného predpisu
3)

  hradí okrem nákladov na činnosti podľa  osobitného 

predpisu
4)

 aj náklady na odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu 

a drobného stavebného odpadu
5)

.  
 

(4) Mesto nehradí náklady na iné činnosti
6)

 ako uvedené v ods. 3 tohto nariadenia. 
 

§ 3 

Vymedzenie základných pojmov 
 

(1) Definície základných pojmov odpadov
7)

, pojmov definovaných pre nakladanie a iné 

zaobchádzanie s odpadom
8)

, pojmov definujúcich  pôvodcu odpadu a osoby nakladajúce s 

odpadom
9)

, pojmov rozšírenej zodpovednosti výrobcov
10)

, pojmov definujúcich 

elektrozariadenia a elektroodpady
11)

,  batérie a akumulátory
12)

, obaly a odpady z obalov
13)

, 

neobalové výrobky a odpad z nich
14)

, ďalej definície pre komunálny odpad
15)

 sú totožné 

s definíciami podľa osobitného predpisu
1)

. 
 

(2) Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác
16)

 

vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3),

 najmä úlomky betónu, zvyšky tehál, dlaždíc, 

obkladačiek, keramiky, sanita. 
 

(3) Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom 

nie je možné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad (napr. nábytok a jeho časti,  

umakart,  gumolit, koberce, tabuľové sklo, okná, dvere  a pod.).  
 

(4) Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok (napr. žiarivky, rozpúšťadlá, 

kyseliny,   fotochemické látky, čistiace prostriedky, elektroodpady z domácností,  odpadové 

motorové a prevodové oleje, farby, lepidlá a živice, použité batérie a akumulátory a pod.)  je 

taký komunálny odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného 

predpisu
17)

  a jeho umiestnenie do nádob na zmesový komunálny odpad alebo na triedené 

zložky je  zakázané. 
 

 

 

 

                                                 
3)

 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov. 
4)  

§ 81 ods. 10 zákona  č.  79/2015  Z. z. o odpadoch 
5)  

§ 15 ods. 18 zákona  č.  79/2015  Z. z. o odpadoch 
6)  

§ 81 ods. 11 zákona  č.  79/2015  Z. z. o odpadoch 
7)  

§ 2 ods. 1, 6, 7, 8 zákona č.  79/2015  Z. z. o odpadoch 
8) 

 § 3 ods. 1, 2, 5, 6  zákona č.  79/2015  Z. z. o odpadoch 
9)  

§ 4 zákona č.  79/2015  Z. z. o odpadoch 
10)  

§ 27 ods. 4 písm. k),  § 28 ods. 1 a 4 zákona č.  79/2015  Z. z. o odpadoch 
11)  

§ 32 ods. 5,  7 a 23 zákona č.  79/2015  Z. z. o odpadoch 
12)  

§ 42 ods. 3, 6, 7, 8, 9, 22 a 23 zákona č.  79/2015  Z. z. o odpadoch 
13)  

§ 52 ods. 3 a 15 zákona č.  79/2015  Z. z. o odpadoch 
14)  

§ 73 ods. 3 a 12 zákona č.  79/2015  Z. z. o odpadoch 
15)  

§ 80 ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zákona č.  79/2015  Z. z. o odpadoch 
16)

 § 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  
17)   

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z  18. decembra 2014 
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(5) Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu 

odpadu sú odpady z výrobku patriaceho do skupiny výrobkov - elektrozariadenia, batérie 

a akumulátory, obaly  - papier, sklo, plasty, kovy a neobaly, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcu
18)

. 
 

(6) Zberová spoločnosť je spoločnosť vykonávajúca na území mesta zber, mobilný zber a 

prepravu komunálnych odpadov, triedených zložiek, biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov (okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne) a 

jedlých olejov a tukov, elektroodpadov z domácností,  použitých batérií a akumulátorov, a je 

zmluvným partnerom mesta v oblasti odpadového hospodárstva (ďalej len zberová 

spoločnosť) podľa osobitného predpisu
19)

. 
 

D R U H Á    Č A S Ť 

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI  

A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 
 

P R V Á    H L A V A  
 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 

A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 
 

§ 4  

Hierarchia odpadového hospodárstva  a všeobecné povinnosti 
 

(1) V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít mesto uplatňuje  záväznú 

hierarchiu  odpadového hospodárstva podľa osobitného predpisu
20)

. 
 

(2) Pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností,  mesto zabezpečuje 

energetické zhodnotenie týchto odpadov v spaľovni odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 

osobitného predpisu
2)

, na základe vydaných právoplatných rozhodnutí na prevádzkovanie
21)

. 
 

(3) Pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  a pre  jedlé oleje a tuky 

prevádzkovateľov kuchyne platí hierarchia odpadového hospodárstva. 
 

(4) Za nakladanie so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií
22)

, ktoré vznikli 

pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je zodpovedná osoba, ktorej 

bolo vydané stavebné povolenie  a plní povinnosti držiteľa odpadov. Tieto odpady nie sú 

drobnými stavebnými odpadmi definovanými v § 3 ods. 2 tohto nariadenia. 
 

(5) Mesto vytvára,  zmluvnej organizácii zodpovednosti výrobcov elektrozariadení  

a výrobcov batérií a akumulátorov a  tretej osobe
23)

  pri batériách a akumulátoroch,  ktorým 

bola udelená autorizácia,   na ich náklady,  podmienky k zavedeniu a prevádzkovaniu systému 

oddeleného zberu elektroodpadu z domácností  a použitých prenosných batérií 

a akumulátorov a umožní im v rozsahu potrebnom na tento účel užívať existujúce zariadenia 

na zber komunálnych odpadov, prednostne zberné dvory,  mobilné zbery. 
 

                                                 
18)  

§ 27 odst.3 zákona č. 79/2015 Z. z. 
19)

 § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. 
20) 

§ 6 ods. 1 zákona č.  79/2015  Z. z. o odpadoch 
21)  

§ 81 ods. 21 písm. a) zákona č. 79/2015  Z. z. 
22) 

 § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. 
23)

  § 44  zákona č. 79/2015 Z. z.  
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(6) Opatreniami pre predchádzanie vzniku odpadov šatstva a textílií sú dobrovoľné 

dobročinné akcie na pomoc formou charity. 
 

(7) Pre odpad zo zelene mesto zabezpečuje materiálové zhodnotenie týchto odpadov 

v Záhrade Bernátovce – stredisko výroby kompostu (ďalej len „mestská kompostáreň“), 

činnosťou R3 podľa prílohy č. 1 osobitného predpisu
2)

, na základe vydaných právoplatných 

rozhodnutí na prevádzkovanie. 
 

(8) Poplatník podľa osobitného predpisu
3) 

– fyzická osoba a právnická osoba má právo na   

a) poskytnutie zberných nádob alebo vriec v množstve a druhu zodpovedajúcom systému 

zberu triedených odpadov a zmesových komunálnych odpadov, ak ich nemá vo svojom 

vlastníctve, 

b) zber, pravidelný odvoz a energetické zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového 

komunálneho odpadu, 

c) náhradné plnenie organizáciou poverenou zberom v prípade nedodržania jej povinností. 
 

(9) Poplatník podľa osobitného predpisu
3) 

– fyzická osoba má právo aj na   

a) zber a pravidelný odvoz vytriedených zložiek z komunálnych odpadov podľa podmienok 

uvedených v tomto nariadení a harmonogramu triedeného zberu, 

b) zber a odvoz objemného odpadu a elektroodpadov z domácností
24)

 a  použitých batérií a 

akumulátorov
25)

 a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivých 

látok podľa § 3 ods. 4 tohto nariadenia,   v intervaloch a harmonograme triedeného zberu; 

pričom objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer, 

charakter alebo množstvo uložiť do štandardnej zbernej nádoby a vyviesť v rámci 

stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu zbernej nádoby, 

c) bezplatné odovzdanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, okrem 

drobného stavebného odpadu na zbernom dvore, ktorý sa nachádza na území mesta, 

v ktorej je poplatníkom,  
d) odovzdanie drobných stavebných odpadov v zbernom  dvore za úhradu sadzby miestneho 

poplatku za drobné stavebné odpady, 

e) informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonogram odvozu zložiek 

komunálnych odpadov,  informácie o zberných miestach a zberných dvorov,  zoznam 

organizácii poverených zberom, efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek 

komunálnych odpadov a spôsobe ich zhodnotenia resp. zneškodnenia. 
 

(10) Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní sa stať účastníkmi systému 

zberu komunálnych odpadov. 
 

(11) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný z komunálnych odpadov prednostne 

vytriediť jednotlivé druhy odpadov uvedené v tomto nariadení, ostatné odpady odovzdať v 

rámci zberu zmesových komunálnych odpadov, zberu objemných odpadov, odpadov 

s obsahom škodlivín, alebo v zbernom dvore. 
 

(12) Na území mesta  sa uplatňuje systém zberu zmesového komunálneho odpadu   

a) paušálny odvozový zber komunálnych odpadov z domácností - potrebný počet a typ 

zberných nádob alebo odpadových vriec je umiestnený pri každom rodinnom dome; zber 

odpadov sa uskutočňuje v pravidelných, vopred stanovených intervaloch,   

                                                 
24) 

 § 32 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. 
25)  

§ 42 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. 
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b) paušálny donáškový zber komunálnych odpadov z domácností - potrebný počet a typ 

zberných nádob je umiestnený v donáškovej vzdialenosti spravidla 50 m od bytového 

domu; zber odpadov sa uskutočňuje vo vopred stanovených intervaloch,    

c) množstvový donáškový zber  komunálnych odpadov z domácností   - potrebný počet a 

typ zberných nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec je umiestnený v donáškovej 

vzdialenosti spravidla 100 m;   uplatňuje sa v rekreačných a chatových oblastiach alebo 

záhradkárskych lokalitách,  sídliskách pre marginalizované skupiny obyvateľstva,  kde sa 

donášková vzdialenosť prispôsobuje potrebám a finančným možnostiam na počet 

umiestnených kontajnerov v takýchto lokalitách, čiže môže byť aj väčšia; pričom sa 

prihliada aj na sezónnosť lokality a prístup pre zberové vozidlo, 

d) množstvový zber komunálnych odpadov, ktorých pôvodcom je fyzická osoba alebo 

právnická osoba do vybraného typu zberných nádob podľa § 6 ods. 1 tohto nariadenia a 

individuálne určeného intervalu odvozu, pričom sa deň odvozu musí prispôsobiť 

harmonogramu zvozu v danej lokalite a nemôže byť dlhší ako 14 dní. 
 

(13) Mesto na území kde nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho 

odpadu
26)

, na základe žiadosti zavedie množstvový zber u takej právnickej osoby, ktorá 

preukáže, že 

a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné, 

b) komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením 

alebo iným nežiaducim únikom. 
 

(14) Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom.  Konečný používateľ 

pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať 

distribútorovi pneumatík.     Zoznam miest distribútorov, kde je možné odovzdať odpadové 

pneumatiky  je uvedený na stránke  http://www.kosice.sk. 
 

(15) Prevádzkovateľ  kuchyne  ako držiteľ odpadu, držiteľ  komunálneho odpadu, držiteľ  

drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo  drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta
27)

 je  povinný na požiadanie,   poskytnúť mestu  

potrebné informácie. 
 

§ 5 

Zhromažďovanie a triedenie komunálnych odpadov 
 

(1) V mieste vzniku komunálneho odpadu sa na určených stanovištiach zberných nádob, 

kontajnerov alebo vriec (ďalej len „určené stanovištia“) zhromažďuje komunálny odpad 

z domácností a prevádzok okrem zložiek odpadov uvedených v odseku 3. 
 

(2) Z komunálneho odpadu podľa odseku 1 sa triedene zbierajú jednotlivé zložky priamo 

na určených stanovištiach, okrem centrálnej pešej zóny
28)

, do farebne odlíšených 

samostatných zberných nádob alebo do nádob označených farebnými štítkami   

- modrá - papier a lepenka, 

- zelená - sklo, 

- biela - biele sklo, 

- oranžová - viacvrstvové kombinované obaly na báze lepenky  

- žltá - plasty a kovy, pričom sa zbierajú do spoločnej nádoby. 

                                                 
26) 

§ 80 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. 
27)

 §14 ods. 1 písm. j) a g) zákona č. 79/2015 Z. z. 
28) 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 

v historickej časti mesta Košice a o režime užívania  historickej časti mesta Košice   

http://www.kosice.sk/
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(3) Triedene zbierané zložky komunálnych odpadov je ich pôvodca povinný pred 

uložením do zbernej nádoby minimalizovať vzhľadom na objem a rozmer najmä obalov 

a neobalových výrobkov. 
 

(4) Na zberných dvoroch, ktorých zoznam je zverejnený na stránke mesta 

http://www.kosice.sk sa zhromažďujú po bezplatnom odovzdaní fyzickými osobami tieto 

zložky komunálnych odpadov   

a) papier a lepenka, sklo, viacvrstvové kombinované materiály (VKM),   plasty z 

komunálnych odpadov, kovy a kovové obaly bez obsahu škodlivín, vo väčšom objeme, 

ktoré nie je možné uložiť na určených stanovištiach v mieste vzniku odpadu, 

b) odpad zo zelene (zo záhrad, vrátane vianočných stromčekov), 

c) šatstvo a textílie, 

d) žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, 

detergenty s obsahom škodlivín, vrátane obalov a detergenty bez obsahu škodlivých 

látok, len v určenom zbernom dvore, na základe vydaných právoplatných rozhodnutí na 

zber,  

e) elektroodpady z domácností, vrátane svetelných zdrojov, vyradených zariadení  s 

obsahom chladiva – chladničky, mrazničky, klimatizácie;  a iných elektrozariadení, 

f) jedlé oleje a tuky,  

g) odpadové oleje  (najmä motorové a prevodové),   

h) farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky vrátane obalov; a bez obsahu  

škodlivín, 

i) použité batérie a akumulátory s obsahom škodlivín a bez obsahu škodlivín,  

j) drevo s obsahom nebezpečných látok, 

k) iné drevo, 

l) zemina a kamenivo, 

m) objemný odpad, 

n) a iné, v súlade s osobitným predpisom
29)

. 
 

(5)   Bližšie podmienky preberania druhov a množstva odpadov v zberných dvoroch  sú 

určené v schválených prevádzkových poriadkoch zberovej spoločnosti  a v  zverejnených 

podmienkach prevádzkovania zberných dvoroch. 
 

(6) Pôvodcovia odpadov zo zelene, vrátane pôvodcov zo záhradkárskych lokalít, 

zhromažďujú odpady zo zelene vo vlastných alebo užívaných priestoroch a objektoch  

(kompostéroch) za účelom prednostného kompostovania v domácich a komunitných 

kompostárňach, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100 t
30)

. 
 

(7)      Mestské časti, ktoré podľa Štatútu mesta Košice
31)

 sú správcami verejnej  zelene, 

vrátane parkov a cintorínov zhromažďujú odpad zo zelene na miestach, ktoré si sami určia, za 

účelom ich odovzdania do mestskej kompostárne.  
 

(8)  Fyzické osoby majú okrem možnosti podľa odseku 3 a možnosti odovzdania odpadu 

zo zelene do mestskej kompostárne aj možnosť podľa odseku 4 písm. b). Odpad z konárov 

a z orezov musí byť minimalizovaný. 
 

(9) Mesto nezavádza a nezabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľných 

kuchynských odpadov z domácností. 

                                                 
29) 

 Vyhláška č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
30) 

 § 97 ods. 1 písm. c) bod 3, § 98 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. 
31) 

 § 53 ods. 2  Štatútu mesta Košice 

http://www.kosice.sk/
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(10) Fyzické osoby zhromažďujú biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností, 

do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.  
 

(11) Prevádzkovateľ kuchyne zhromažďuje osobitne biologicky rozložiteľný kuchynský 

a reštauračný odpad a jedlé oleje a tuky, a to do samostatne na to určených vhodných nádob. 
 

(12)  Triedený zber šatstva a textílií vo forme predchádzania vzniku odpadov sa vykonáva 

prednostne kampaňou vo vopred mestom vyhlásených dňoch. Miesto zhromažďovania šatstva 

a textílií  pri kampani stanovuje mesto po dohode s mestskými časťami, mimo určených 

stanovíšť na zmesový komunálny odpad  a triedene zbierané zložky odpadu. 
 

(13) Veterinárne  a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami je potrebné 

odovzdávať do verejných lekární.   
 

(14) Triedený zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva formou zberných dvorov a 

kampaňou vo vopred mestom určených  miestach a vo vyhlásených dňoch.  
 

(15) Triedený zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín sa vykonáva len  

fyzickou osobou   odovzdaním odpadu na zbernom  dvore, za čo  je  určený miestny poplatok 

podľa osobitného predpisu
32)

, splatný  mestu Košice podľa  skutočnej hmotnosti, čo sa 

preukazuje vážnym lístkom z certifikovaného meradla na zbernom dvore.     
 

(16) Do nádob na odpad z čistenia ulíc (tzv. malé  koše a odpad po zimnej údržbe ulíc)  je 

zakázané ukladať iný odpad    ako zmesový komunálny odpad, ktorý vzniká pri pobyte na 

verejnom alebo otvorenom priestranstve. Je tam zakázané ukladať najmä zmesový komunálny 

odpad z domácností, akékoľvek odpady z podnikateľskej činnosti, odpady z trhoviska, atď. 
 

(17) Majitelia existujúcich septikov resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia 

apod. sú povinní 

a) zabezpečiť na vlastné náklady ich vyprázdňovanie a zneškodňovanie v dostatočných 

časových intervaloch tak, aby nedošlo k úniku odpadu do okolia, pričom   na takýto únik 

sa vzťahuje zákaz podľa osobitného predpisu
33)

,  

b) objednať s dostatočným predstihom na vlastné náklady vyprázdňovanie  prepravu, 

zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu iba prostredníctvom oprávnenej osoby. 
 

§ 6 

Odvoz odpadov 
 

(1) Pravidelný odvoz komunálnych odpadov podľa § 5 ods. 1, okrem triedeného zberu, je 

zabezpečovaný minimálne  

1.  raz za dva týždne u kontajnerov  s objemom 1100 l, 

2.  raz za dva týždne u  zbernej nádoby s objemom  110/120 l  a vreca o objeme 100 l, 50 l a  

25 l, 

3.  raz za dva týždne u ostatných foriem zberu odpadu.  
 

 

 

 

                                                 
32) 

VZN č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území mesta Košice 

(nariadenie o poplatku za komunálne odpady) 
33)  § 2 písm. k) a § 36  ods. 15 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch, v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) 
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(2) Pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu mesto zabezpečí: 

a) pre rekreačné a chatové oblasti alebo záhradkárske lokality a sídliská pre marginalizované 

skupiny obyvateľstva sa určuje 5, 7 alebo 9 m
3
 kontajner a zabezpečí spravidla odvoz 

v sezóne od 15.marca do 30. októbra,  min. raz za dva týždne,  

b) pre rekreačné a chatové oblasti alebo záhradkárske lokality a pre marginalizované skupiny 

obyvateľstva sa určuje 5, 7 alebo 9 m
3
 kontajner a zabezpečí spravidla   odvoz  mimo 

sezóny  max. raz za mesiac, za predpokladu zjazdnosti komunikácie. 
 

(3) Na  zber komunálnych odpadov na území mesta je možné využívať vrecový zber do 

jednorazových plastových vriec označených logom   zberovej spoločnosti.   Tieto vrecia si 

môže fyzická osoba a právnická osoba prevziať na základe vydaného  potvrdenia k určenému  

miestnemu  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v sídle zberovej 

spoločnosti alebo na miestach pre výdaj vriec, ktoré sú zverejnené na stránke 

http://www.kosice.sk.  Tieto vrecia sa vykladajú  najneskôr v deň vývozu od 6,00 hod na 

najbližšom určenom stanovišti,  kde sa zvoz realizuje.  
 

(4) Odvoz  triedených zložiek komunálneho odpadu z miesta jeho vzniku podľa § 5 ods. 3 

sa vykonáva minimálne raz za mesiac, obvykle  

1. raz za týždeň u zberných nádob o objeme 1100 l pre papier a lepenku, plasty a kovy, 

2. raz za dva týždne  u zberných nádob o objeme 1100 l pre sklo,  

3. raz za dva týždne u zberných nádob o objeme  1100 l pre biele sklo, 

4. dvakrát za mesiac u zberných nádob o objeme  1100 l pre VKM, 

5. raz za mesiac u vreca o objeme 100 l pre papier a lepenku, plasty, kov a VKM, sklo. 
 

(5) Odvoz objemných odpadov zabezpečí mesto najmenej dvakrát do roka, formou 

veľkokapacitných kontajnerov počas tzv. „celoročného upratovania“.  
 

(6) V čase mimo zberu objemných odpadov, podľa predchádzajúceho odseku a oddelene 

vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, ktorý zabezpečuje mesto, sú 

pôvodcovia týchto odpadov povinní zabezpečiť ich  odovzdanie do  zberných dvorov. Je 

zakázané ukladať tento odpad na stanovištiach vyhradených na zber zmesových komunálnych 

odpadov a triedených zložiek v mieste vzniku podľa § 5 ods. 1 a 3. 
 

(7) Odstraňovanie starých vozidiel z verejných priestranstiev sa riadi osobitným 

predpisom
 34)

. 
 

(8) Odvoz odpadov zo zelene, vznikajúcich z činnosti, správy alebo z údržby zelene, 

vrátane záhrad, parkov a cintorínov z pozemkov právnických osôb si zabezpečujú títo 

pôvodcovia sami prostredníctvom oprávnenej organizácie.   Odvoz odpadov z verejnej zelene, 

vznikajúci z činnosti, správy alebo údržby zelene vrátane záhrad, parkov a cintorínov 

a z iných pozemkov   mesta a mestských častí zabezpečuje mesto Košice alebo zberová 

spoločnosť po predložení individuálnej objednávky
  
bez úhrady. 

 

(9) Mesto nezabezpečuje odvoz odpadov biologicky rozložiteľných kuchynských 

a reštauračných odpadov, vrátane jedlých olejov a tukov od prevádzkovateľov kuchýň ako 

pôvodcov odpadov, nakoľko náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou 

a zhodnocovaním, vrátane nákladov na zberné nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne a nie sú 

súčasťou miestneho poplatku podľa osobitného predpisu
32)

. 

 

                                                 
34)  

§ 63, § 64, § 66, § 67, § 68 zákona č. 79/2015 Z. z.
 

http://www.kosice.sk/
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(10) Vianočné stromčeky ako odpad zo zelene môžu pôvodcovia v čase ich vzniku uložiť 

k určeným stanovištiam pri obytných domoch a v lokalitách s rodinnými domami (IBV) 

na miesta určené mestskými časťami.  
 

(11) Čas odvozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu sa v meste vykonáva 

od 6.00 do 18.00 hod. okrem nedele.  
 

(12) Ak sa pri zbere triedeného odpadu zistí, že niektorá zložka v zbernej nádobe je 

znečistená iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie a obsahuje 

viac ako 50 % inej zložky na akú je určená, nádoba bude vyprázdnená pri najbližšom zbere 

zmesových komunálnych odpadov. 
 

(13) Odvoz komunálneho odpadu v rekreačných a chatových oblastiach alebo 

záhradkárskych lokalitách a  pre marginalizované skupiny obyvateľstva sa vykonáva na 

základe kalendára zberu, ktorý je každoročne na začiatku kalendárneho roku zostavovaný, 

podľa štandardov z predchádzajúcich rokov a nových skutočností. 
 

(14) Mesto prostredníctvom vlastnej rozpočtovej organizácie  prevádzkujúcej mestskú 

kompostáreň nevykonáva odvoz odpadov zo zelene, vrátane vianočných stromčekov od  

určených stanovíšť zberných nádob, nakoľko túto činnosť vykonáva zberová spoločnosť. 
 

(15) Zoznam ulíc s konkrétnym dňom v týždni, na ktorý na danej ulici pripadá odvoz 

zmesového komunálneho odpadu, triedených zložiek alebo objemných odpadov  je uvedený 

na stránke mesta http://www.kosice.sk.   
 

§ 7 

Systém zberu komunálneho odpadu 
 

(1) Pre zber komunálnych odpadov mesto určuje tieto druhy nádob 

1. vrece o objeme 25 l pre zmesový komunálny odpad - pre fyzické osoby a právnické osoby, 

2.  vrece o objeme 50 l pre zmesový komunálny odpad - pre fyzické osoby a právnické osoby, 

3.  vrece o objeme 100 l pre zmesový komunálny odpad - pre fyzické osoby a právnické 

osoby, 

4.  vrece o objeme 100 l pre triedený zber komunálnych odpadov - pre fyzické osoby 

bývajúce len v IBV, 

5.  zberná  nádoba o objeme 110/120 l pre zmesový komunálny odpad - pre fyzické osoby 

a právnické osoby, 

6.  zberná nádoba o objeme 1100 l pre zmesový komunálny odpad - pre sídliská a právnické 

osoby, 

7.  zberná nádoba o objeme 1100 l pre triedený zber komunálnych odpadov -  pre sídliská, 

mestské časti a určené školy,    

8. veľkokapacitný a veľkoobjemový kontajner o objeme 5, 7, 9, 16, 23 a 30 m
3
 – pre mestské 

časti, rekreačné a chatové oblasti,   záhradkárske lokality a pre marginalizované skupiny 

obyvateľstva. 
 
(2) Pre zber komunálneho odpadu je možné používať len zberné nádoby, kontajnery a 

vrecia označené logom zberovej spoločnosti. 
 

(3) Množstvový systém zberu komunálnych odpadov mesto zabezpečuje pre právnické 

osoby.   
 

http://www.kosice.sk/
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(4) Pre fyzické osoby  bývajúce v IBV, okrem centrálnej pešej zóny, zabezpečuje mesto 

množstvový zber komunálnych odpadov, len ak spĺňajú  podmienky podľa osobitného 

predpisu
32)

. V priebehu poplatkového obdobia je zmena systému zberu neprípustná. 
 

(5)  Pre fyzické osoby mesto  zabezpečuje množstvový systém zberu  drobných 

stavebných odpadov, za ktoré sa platí miestny poplatok a ktoré boli odovzdané do zberného 

dvora. 
 

(6) Spoplatňovanie zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodnenia komunálneho odpadu, 

a drobného stavebného odpadu, vrátane biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
35)

 sa 

riadi osobitným predpisom
9)

.
 
 

 

(7) Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností sú určené 

nádoby na zmesový komunálny odpad.   
 

(8) Na zber jedlých olejov a tukov z domácností vo vhodných uzatvárateľných obaloch 

(plastové obaly) sa určuje zberný dvor. 
 

(9) Mesto neurčuje druhy nádob pre prevádzkovateľa kuchyne na kuchynský 

a reštauračný odpad a jedlé oleje a tuky. 
 

(10) Prevádzkovateľ kuchyne zbiera osobitne biologicky rozložiteľný kuchynský 

a reštauračný odpad a jedlé oleje a tuky, a to do samostatne  na to určených vhodných  nádob  

a nie do nádob na zmesový komunálny odpad. 
 

(11) Odvoz odpadov zo zelene, vznikajúcich z činnosti, správy alebo z údržby zelene, 

vrátane parkov a cintorínov z pozemkov právnických osôb si zabezpečujú títo pôvodcovia 

sami prostredníctvom oprávnenej organizácie. 
 

(12) Odvoz odpadov z verejnej zelene, z údržby verejnej zelene a  z  iných pozemkov 

mesta a mestských častí,  odvoz odpadov z cintorínov vo vlastníctve mesta a mestských častí 

a  odvoz odpadov z trhovísk, ktoré sú zaradené ako biologicky rozložiteľný komunálny 

odpad
37)

 zabezpečuje  zberová spoločnosť.   
 

(13) Zber komunálnych odpadov z  rekreačných a chatových oblastí,   záhradkárskych 

lokalít, sídlisk pre marginalizované  skupiny  obyvateľstva, mesto zabezpečuje  v čase sezóny 

a mimo sezóny, len po posúdení  zjazdnosti komunikácie, ktorá musí byť spevnená a  mimo 

sezóny  udržiavaná jej zjazdnosť.  V  záhradkárskych slepých uliciach bez možnosti otáčania 

sa zberového vozidla sa zber komunálnych odpadov nevykonáva. Zoznam stanovíšť 

veľkokapacitných a veľkoobjemových kontajnerov je zverejnený na www.kosice.sk. 
 

§ 8 

Zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov  

a drobných stavebných odpadov  
 

(1) Nevytriedené komunálne odpady  alebo komunálne odpady po vytriedení zložiek 

komunálneho odpadu  pochádzajúce  z územia mesta Košice sa energeticky zhodnocujú  

alebo zneškodňujú spaľovaním v Spaľovni odpadov -  Termovalorizátor, činnosťou R1 a D10, 

podľa prílohy č. 1 a 2 osobitného predpisu
5)

, na základe vydaných právoplatných rozhodnutí 

na prevádzkovanie.  

                                                 
35)

 § 2 ods. 6, 7 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z.  

http://www.kosice.sk/
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(2) Skládkovaním je možné zneškodňovať len zložky komunálnych odpadov nevhodné na 

energetické zhodnotenie alebo zneškodnenie spaľovaním.  Nevytriedené zložky komunálneho 

odpadu je možné skládkovať len vo výnimočnom prípade, napr.  pri nezákonné umiestnenom 

odpade alebo ďalej triediť.  
 

(3) Zložky komunálnych odpadov ako samostatne vytriedené zložky komunálnych 

odpadov, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu podľa § 5 ods. 3 a 5 mesto 

predovšetkým zhodnocuje
36)

, ak ich zhodnotenie je možné alebo účelné.  
 

(4) Samostatne vytriedené zložky komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

podľa § 5 ods. 3 a 5, ktoré nie je možné zhodnotiť   sú odovzdávané na zneškodnenie len 

osobám oprávneným na nakladanie s týmito odpadmi.  
 

(5) Odpad zo zelene zhromažďujú pôvodcovia a držitelia týchto odpadov a zhodnocujú 

ich predovšetkým kompostovaním vo vlastných alebo užívaných priestoroch a objektoch 

za účelom prednostného kompostovania v domácich a komunitných  kompostárňach,  ktorých 

ročná produkcia kompostu neprevyšuje 100 t
37)

. Ak takúto možnosť nemajú, zabezpečia ich 

materiálové zhodnotenie v mestskej kompostárni. Mesto Košice zabezpečí na základe 

individuálnej objednávky od mestských častí a od správcov verejnej zelene zo záhrad,  parkov 

a cintorínov a z iných  z pozemkov vo vlastníctve mesta a mestských častí odovzdanie 

odpadov zo zelene do mestskej kompostárne. 
  

(6) Mesto Košice zabezpečí odovzdanie odpadov z údržby ďalšej zelene z pozemkov 

fyzických osôb do mestskej kompostárne  na základe individuálnej objednávky 

prostredníctvom mestských častí,  mesta Košice alebo priamo cez zberovú spoločnosť pri 

zbere od poplatníkov bývajúcich v IBV. 
 

(7) Netriedený biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností zbieraný do 

spoločnej zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad sa energeticky zhodnocuje
38)

 

v spaľovni odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 osobitného predpisu
2)

. 
 

(8) Jedlé oleje a tuky z domácností triedene vyzbierané na zberných dvoroch sa 

materiálovo zhodnocujú.   
 

(9) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľnými 

kuchynskými a reštauračnými odpadmi vrátane jedlých olejov a tukov v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva. 
 

§ 9 

Osobitné ustanovenia pre centrálnu pešiu zónu mesta   
 

(1) Na území centrálnej pešej zóny
39) 

mesto určuje systém zberu ukladania odpadu 

do vriec označených logom zmluvného partnera určeného mestom pre všetky právnické osoby 

a fyzické osoby, okrem tých, ktoré majú vytvorené vlastné zberné stanovištia zberných nádob  

vo svojich nehnuteľnostiach s prístupom z ulíc Mäsiarska, Kováčska a Orlia. 

                                                 
36) § 3 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. 
37) 

 § 97 ods. 1 písm. c) bod 3, § 98 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. 
38) 

 § 81 ods. 21 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z.  
39) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 

v historickej časti mesta Košice a o režime užívania  historickej časti mesta Košice (nariadenie o historickej 

časti mesta Košice). 
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(2) Odpadové vrecia sa umiestňujú na určenom stanovišti, a ak takéto nie je, vrecia sa 

ukladajú v bezprostrednej blízkosti vonkajších vstupov do priestorov príslušnej právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, nie do malých košov určených na odpad, ktorý vzniká  pri pobyte 

na verejnom alebo otvorenom priestranstve. 
 

(3) Odpadové vrecia alebo odpadové nádoby môžu byť vyložené na verejné priestranstvo 

na miesta podľa predchádzajúceho odseku denne  od 17.00 hod. do 18.00 hod.  
 

(4) V centrálnej pešej zóne sa od fyzických osôb nevykonáva zber triedených zložiek 

komunálnych odpadov  z určených stanovíšť.  Na tento zber sú určené 1100 l zberné nádoby 

na uliciach, ktorých zoznam je zverejnený na stránke http://www.kosice.sk. 

 

(5) Je zakázané  

1.  ukladať vrecia na komunálny odpad na iných miestach ako je určené v odseku 2,  

2. ukladať objemový odpad a drobný stavebný odpad na miestach určených na umiestňovanie 

vriec na bežný komunálny odpad, 

3.  vykladať vrecia s komunálnym odpadom mimo času určeného v odseku 3, 

4.  ukladať triedené zložky na iné miesta ako do zberných nádob podľa odseku 4, 

5.  vykladať vrecia, plastové tašky, škatule a iné obaly s komunálnym odpadom ako vrecia 

označené logom zmluvného partnera, 

6.  ukladať odpad z údržby verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene 

na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení do nádob 

určených na zber zmesového komunálneho odpadu. 
 

§ 10 

Spôsob nahlasovania nezákonného umiestnenia odpadu 
 

(1) Akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba môže oznámiť umiestnenie odpadu 

na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s osobitným predpisom
40)

,  orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva alebo mestu. 
 

(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že 

na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť  orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva alebo mestu, v ktorého územnom obvode sa táto 

nehnuteľnosť nachádza. 
 

(3) Oznámenie sa podáva na adresu   

a) Okresný úrad Košice,  odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 040 01   

       Košice, 

b) Mesto Košice, referát životného prostredia a energetiky, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice. 
 

(4) Oznámenie obsahuje najmä   

a)    meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej  

osoby, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail),  

b)   kat. územie, LV, parc. č. nehnuteľnosti, kde sa nezákonne umiestnený odpad nachádza, 

c)    druh odpadu (zmesový komunálny odpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný 

odpad, a pod.), 

d)   druh pozemku – spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok, pobrežné 

pozemky, inundačné územia a pod.,    

e)   množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom. 

                                                 
40) 

 § 15 zákona č. 79/2015 Z. z. 

http://www.kosice.sk/
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Povinnosti právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov  a  fyzických osôb 

pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  
 

§ 11 

Povinnosti pôvodcov a držiteľov 
 

(1) Pôvodca a držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný 

a) nakladať alebo inak   zaobchádzať  s komunálnymi odpadmi v súlade so všeobecne 

záväzným nariadením mesta, 

b) zapojiť sa do systému triedeného a zmesového komunálneho odpadu v meste, 

c) užívať od mesta alebo  zmluvného partnera potrebný počet zberných nádob,    

kontajnerov a vriec zodpovedajúcich systému zberu triedeného a zmesového 

komunálneho odpadu v meste, 

d) v prípade fyzickej osoby, odovzdať drobný stavebný odpad, za ktorý sa platí miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady len do zberného dvora, 

e) v prípade množstvového zberu používať na uloženie zmesového komunálneho odpadu 

iba nádobu, ktorú užíva;  zakazuje sa  vhadzovať   zmesový komunálny odpad do 

zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu, 

f) dbať, aby zberné nádoby boli v prevádzky schopnom stave, ponechať ich na určenom 

stanovisku, chrániť ich pred poškodením a odcudzením, 

g) v prípade poškodenia prenajatej zbernej nádoby zavinením pôvodcu  uhradiť náklady na 

opravu; strata nádoby je riešená úhradou zostatkovej hodnoty,   

h) v prípade odcudzenia nádoby bude pôvodcovi poskytnutá iná, len v prípade, že  sa 

preukáže dokladom o odcudzení prostredníctvom Policajného zboru alebo Mestskej 

polície v Košiciach,  

i) platiť mestu miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 

j) prednostne vylúčiť z komunálnych odpadov,  odpad z domácností s obsahom škodlivých 

látok  podľa § 3 ods. 4 tohto nariadenia a nakladať s ním v súlade s týmto nariadením, 

k) do zberných nádob neukladať tlejúci odpad a horúci popol,  

l) triediť komunálne odpady podľa jednotlivých druhov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom, 

m) vytriedený biologicky rozložiteľný odpad prednostne  ukladať do vlastného kompostéra, 

do domácej alebo komunitnej kompostárne, 

n) nespaľovať  ani inak nezhodnocovať (znečisťovať, zmiešavať) odpad a jeho zložky 

v zbernej nádobe, kontajneri, v domácnosti, záhrade a iných nehnuteľnostiach,  

o) zmesový komunálny odpad vkladať do zberných nádob na to určených tak, aby sa dali 

uzavrieť, 

p) neznečisťovať stanovište zberných nádob, kontajnerov a ich okolie, 

q) dbať, aby bol odpad na odvoz riadne pripravený v zberných nádobách na to určených a 

aby boli umožnené všetky práce spojené s odvozom, 

r) do zberných nádob na triedené zložky ukladať len minimalizovaný odpad, čo sa týka   

objemu a rozmeru obalu a neobalového výrobku, 

s) predkladať mestu informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu 

odpadového hospodárstva mesta, 

t) ukladať jednotlivé zložky komunálnych odpadov na účely ich zberu podľa mestom 

určeného systému do nádob, kontajnerov alebo vriec zodpovedajúcich systému zberu a 

podľa určenia v platobnom výmere, 

u) ukladať vytriedené komunálne odpady výhradne na určených stanovištiach a na určených 

zberných dvoroch podľa § 4, 
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v) ak má podnikateľ určený zber komunálnych odpadov, zabezpečiť uloženie svojho odpadu 

mimo určených stanovíšť pre bežný komunálny odpad v 1100 l nádobách spoplatňovaný 

paušálne, 

w) dodržiavať pokyny mesta a mestských častí ku nakladaniu s komunálnymi odpadmi, 

objemnými odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a triedenými zložkami, 

x) poskytnúť pravdivé a úplne informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi v súlade s osobitným predpisom
41)

, 

y) v prípade právnických osôb,  iný ako komunálny odpad zhromažďovať oddelene 

a zabezpečiť jeho zhodnotenie a zneškodnenie podľa predpisov na vlastné náklady, 

z) v čase mimo mestom organizovaného zberu objemného odpadu a oddelene vytriedeného 

odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, zabezpečiť jeho uloženie na určených 

zberných dvoroch, 

aa) zabezpečiť prístup k zberným nádobám, kontajnerom alebo zberovým vreciam, ak sú 

umiestnené v jeho priestoroch alebo umiestniť zbernú nádobu, kontajner  alebo zberové 

vrece v deň vývozu  pred nehnuteľnosť, 

bb) prednostne zhodnocovať odpady zo zelene, najmä v záhradkárskych lokalitách 

a lokalitách  IBV, v ktorých sú vytvorené podmienky na vlastné domáce alebo komunitné 

kompostovanie, 

cc) uplatniť si zánik poplatkovej povinnosti podľa osobitného predpisu
17)

,  

dd) po zániku poplatkovej povinnosti zabezpečiť vrátenie zbernej nádoby zberovej 

spoločnosti, 

ee) ak je prevádzkovateľom kuchyne, zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad vrátane jedlých olejov a 

tukov, ktorých je pôvodcom, 

ff) ak je prevádzkovateľom kuchyne, písomne oznámiť  mestu  v lehote do 30 dní odo dňa 

vzniku prevádzky, spôsob zabezpečenia nakladania s biologicky rozložiteľným 

kuchynským a reštauračným odpadom vrátane jedlých olejov a tukov. Oznámenie musí 

obsahovať najmä názov prevádzkovateľa kuchyne, kontaktné údaje, sídlo prevádzky, 

IČO, kópiu zmluvy alebo iného dokladu preukazujúceho platný zmluvný vzťah a doklad 

preukazujúci oprávnenosť zmluvnej strany na vykonávanie danej činnosti, 

gg) ak je prevádzkovateľom kuchyne, plniť požiadavky ustanovené osobitným predpisom
42)

 

pre zber a nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,  

hh) ak je prevádzkovateľom kuchyne, frekvenciu zberu biologicky rozložiteľných  

kuchynských a reštauračných odpadov zabezpečiť v súlade s hygienickými predpismi, 

zohľadňujúcimi aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období musí byť 

frekvencia zberu vyššia, min. však 1 x týždenne,  

ii) ak je prevádzkovateľom kuchyne, primerane zabezpečiť skladovanie biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu do doby odovzdania na jeho ďalšie 

nakladanie tak, aby sa k obsahu nádoby nedostali hlodavce, iné živočíchy a ani verejnosť, 

jj) ak je prevádzkovateľom kuchyne, dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat, najmä zvierat 

v ZOO, v útulkoch a na chovných staniciach a pod., kuchynským a reštauračným 

odpadom, okrem kožušinových zvierat,  

kk) zabezpečiť a dodržiavať čistotu stanovišťa určeného pre právnické osoby, 

                                                 
41)

  § 81 ods. 17 zákona  č. 79/2015 Z. z. 
42) 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21.októbra 2009, ktorým sa ustanovujú 

zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na 

ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych 

produktoch) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene 

potravín. 



15 

 

ll) ak vlastní alebo užíva nehnuteľnosť právnická osoba ako nájomca, správca a pod.  

zabezpečiť prednostné umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v 

danej nehnuteľnosti. Táto podmienka sa týka aj prevádzkovateľov kuchýň 

pre umiestnenie zberných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný 

odpad vrátane jedlých olejov a tukov. 
 

(2) Pôvodca ako organizátor aj jednorazových podujatí a činností pre verejnosť na 

verejných prístupných priestranstvách je   povinný  

a) uskutočňovať opatrenia pre zníženie tvorby odpadov vznikajúcich 

zákazníkom/návštevníkom z výrobkov a obalov v rámci poskytovanej činnosti, ak 

odpady sú podobných vlastností a zloženia ako odpady z domácností, 

b) prednostne zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia na triedený zber zložiek komunálneho 

odpadu a odvoz za účelom materiálneho zhodnotenia, prostredníctvom organizácie 

poverenej zberom v meste,  ak mesto zabezpečuje triedený zber aj pre právnické osoby, 

c) pre vznik zmesového komunálneho odpadu ako zvyšku po vytriedení zložiek z 

komunálneho odpadu zabezpečiť oznámenie o poplatkovej povinnosti k miestnemu 

poplatku za komunálne odpady na predpísanom tlačive a prevziať si prostredníctvom 

organizácie poverenej zberom v meste potrebný počet a druh zberných nádob alebo vriec, 

d) v stravovacích prevádzkach trvalých i jednorazových (napr. stánkoch, kioskoch, 

bufetoch, záhradnom posedení, pojazdných predajniach a podobných zariadeniach), za 

účelom znižovania vzniku odpadov, uprednostňovať opakovane použiteľné riady a 

príbory a zabezpečiť čistotu a poriadok do vzdialenosti 3 m od týchto zariadení a to 

najmä umiestnením dostatočného počtu zberných nádob. 
  

(3) Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na 

využitie v domácnosti
43)

, je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako  osobe oprávnenej 

na nakladanie s odpadmi
5)

,  ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti, ako je materiál, 

palivo
44)

 alebo iná vec určená na konečnú spotrebu okrem nebezpečného odpadu, 

elektroodpadu, odpadových pneumatík a použitých batérií a akumulátorov; konečnou 

spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad.   
 

(4) Mesto určuje množstvo odpadov vhodných na odovzdanie do domácností (môže byť aj 

viac druhov odpadov
28)

) jednou právnickou osobou v množstve max. do 300 t/ročne. Osoba, 

ktorej bol odovzdaný odpad vhodný na využitie v domácnosti  je povinná s ním zaobchádzať  

daným spôsobom a na daný účel.   Takto získaná vec sa nepovažuje za odpad. 
 

(5) Vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný  
a) zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob   zodpovedajúcich systému zberu na 

základe počtu prihlásených poplatníkov k miestnemu poplatku za komunálne odpady 

v danej nehnuteľnosti, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti; v prípade 

preplňovania zberných nádob prehodnotiť počet zberných nádob a zmenu bezodkladne 

nahlásiť mestu, ktoré o tom následne upovedomí zberovú spoločnosť, 

b) zabezpečiť, aby počet zberných nádob na stanovišti zodpovedal počtu pôvodcov odpadu 

v závislosti od intervalu zberu komunálnych odpadov,  

c) udržiavať zberné nádoby 

1. v dobrom technickom stave, 

2. zabezpečiť ich proti rozkrádaniu a poškodzovaniu, 

                                                 
43)  

§ 97 ods. 1 písm. n) zákona č. 79/2015 Z. z.  
44)

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách. 
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3. tak, aby boli uchopiteľné zberným zariadením a obsluhou zberného zariadenia a komunálny 

odpad nevypadával zo zbernej nádoby, 

4. tak, aby zberné nádoby boli uzatvorené a aby nedochádzalo k ich preplňovaniu, 

d) umiestniť zberné nádoby na  zmesový komunálny odpad a na jednotlivé zložky 

komunálneho odpadu v priestore nehnuteľnosti (objektov alebo oplotených pozemkov) 

ak to nie je možné umiestniť ich na patrične upravenej ploche verejného priestranstva po 

dohode s jej vlastníkom,  správcom alebo mestskou časťou tak, aby boli ľahko prístupné 

a ich umiestnenie nespôsobovalo hygienické ani estetické závady a aby premiestňovanie 

zberných nádob na miesto nakladania s odpadmi bolo čo najjednoduchšie; vzdialenosť 

stanovišťa od domu má spĺňať požiadavky hygienických predpisov, 

e) dve a viac zberných nádob na komunálny odpad umiestniť len na stanovišti zberných 

nádob, ktoré musí vyhovovať stavebným, hygienickým, estetickým, bezpečnostným, 

požiarnym a iným predpisom,
 
 

f) ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k stanovišťu, sú nájomca, 

vlastník alebo správca povinní postarať sa o náhradné stanovište; náhradné stanovište 

zberných nádob je upravená plocha na dočasné umiestnenie zberných nádob prístupná 

vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a 

prepravu komunálnych odpadov a triedených zložiek; zriaďuje sa na nevyhnutnú dobu 

trvania okolností, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k trvalému stanovišťu 

zberných nádob. 
 

(6) Pri výstavbe alebo prestavbe stanovišťa zberných nádob je vlastník, správca, alebo 

nájomca nehnuteľnosti povinný taktiež zabezpečiť, aby  

a) cesty medzi stanovišťom zberných nádob a miestom ich nakladania do zberových 

vozidiel boli rovné, dláždené alebo betónové so zdrsneným povrchom,  s dostatočným 

osvetlením, s nájazdovou úpravou tak, aby prístupová cesta pre nakladanie nemala žiaden 

schod, 

b) stanovište bolo umiestnené tak, aby zberové vozidlo mohlo zastaviť (prípadne zacúvať) 

bezprostredne k stanovišťu, 

c) vzdialenosť stanovišťa od miesta nakladania, teda miesta, kde sa nádoby vyprázdňujú, 

nepresahovala spravidla viac ako 10 m, 

d) stanovište bolo umiestnené v donáškovej vzdialenosti podľa § 4 ods. 12 písm. b), 

e) pôdorysné rozmery stanovišťa boli dostatočné podľa veľkosti a počtu umiestnených 

nádob, 

f) uzamykateľné stanovištia boli vopred odkonzultované s mestom Košice a so zberovou 

spoločnosťou; a aby ich stavebné riešenie bolo zabezpečené v súlade s podmienkami 

osobitného predpisu
16)

 (min. ohlásenia ako drobná stavba).  
 

(7) Zakazuje sa  

a) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky z odpadových nádob, 

kontajnerov alebo odpadových vriec osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,  

b) znečisťovať určené stanovištia a ich okolie, 

c) ukladať do odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec tlejúci alebo žeravý 

odpad,  

d) ukladať akýkoľvek  komunálny odpad, triedené zložky obalov a neobalov,  objemný 

odpad (§ 3 ods. 3 tohto nariadenia a napr. odpadové pneumatiky),    drobný stavebný 

odpad, odpad z vyhradených prúdov (elektroodpady a batérie a akumulátory), oddelene 

vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivých látok a.i. na stanovištiach 

vyhradených na bežný zber komunálnych odpadov v mieste ich vzniku podľa § 5 ods. 1 

a 3, 
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e) všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré nie sú poplatníkmi poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady správcovi poplatku mestu Košice, ukladať 

komunálny a iný odpad na stanovištia odpadových nádob a kontajnerov určených pre 

rodinné a bytové domy na území mesta Košice, 

f) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach  

v domácnostiach,  

g) pre fyzické osoby nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným   odpadom s výnimkou zaobchádzania ako držiteľ starého vozidla 

a držiteľ odpadovej pneumatiky, podľa  osobitného predpisu
45)

, 

h) umiestniť odpad  kdekoľvek okrem zberných nádob na triedené zložky a zmesový 

komunálny odpad, do veľkokapacitných a veľkoobjemových kontajnerov určených na 

tzv. celoročné upratovanie,  do zberných dvorov a do prevádzok na zber a výkup, vrátane 

mobilného zberu a výkupu. Uloženie odpadu mimo zberných nádob na akejkoľvek 

nehnuteľnosti  je nezákonne umiestneným odpadom. 
 

(8) Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne : 

a) zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad vrátane jedlých olejov 

a tukov so zmesovým komunálnym odpadom do jednej nádoby, 

b) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, vrátane jedlých olejov 

a tukov, ktorých je pôvodcom do nádob určených mestom na zber komunálneho odpadu, 

c) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,  

napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej 

kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie 

drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného 

predpisu
46)

, 

d) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.  
 

§ 12 

Povinnosti osôb vykonávajúcich  a zabezpečujúcich zber, výkup, triedený zber, prepravu, 

zhodnocovanie a zneškodňovanie 

 komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 
 

(1) Okrem povinností uložených osobitným predpisom
2)

, sú osoby vykonávajúce na území 

mesta  zber a výkup, vrátane mobilného zberu a výkupu, a vykonávajúce prepravu, 

komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu  s výnimkou biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne,  ďalej povinné 

a) nakladať s komunálnymi odpadmi, objemnými odpadmi,  drobnými stavebnými 

odpadmi, s odpadmi s obsahom škodlivých látok, s odpadmi  z obalov (papier, sklo, 

plasty, kov)  a odpadov z neobalových výrobkov (papier, sklo, plasty, VKM) a s odpadmi 

z vyhradeného prúdu (elektroodpady z domácností, použité prenosné a automobilové 

batérie a akumulátory) v súlade s týmto nariadením a podmienkami určenými v zmluve 

uzavretej s mestom,  

b) poskytovať mestu a mestským častiam informácie týkajúce sa nakladania s komunálnymi 

odpadmi, objemnými odpadmi ,   drobnými stavebnými odpadmi, s odpadmi z obsahom 

škodlivých látok, s odpadmi  z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a s odpadmi 

z vyhradeného prúdu, 

c) zbernú nádobu a kontajner uložiť na pôvodné miesto. 

                                                 
45)

 § 63 ods. 1 a § 72 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
46)

 Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. 
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(2) Na vykonávanie zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,    

z vyhradeného prúdu  oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov na území mesta  okrem 

zmluvy podľa § 12 ods. 1  písm. a)  tohto nariadenia uzavrieť aj   zmluvu s organizáciou 

zodpovednosti výrobcov, treťou osobou alebo výrobcom vyhradeného výrobku, s ktorou má 

uzatvorenú zmluvu mesto
47)

. 
 

(3) Na vykonávanie výkupu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sa zmluva 

podľa § 12 ods. 2 tohto nariadenia vyžaduje. 
 

(4) Na vykonávanie výkupu  odpadov z vyhradeného prúdu, okrem odpadov z obalov 

a odpadov z neobalových výrobkov sa zmluva podľa § 12 ods. 2 tohto nariadenia nevyžaduje, 

avšak podmienky o spôsobe oznamovania druhu a množstva vykúpeného odpadu  budú 

uvedené na www.kosice.sk.  
 

(5) Na vykonávanie spätného zberu elektroodpadu z domácností
48) priamo distribútorom 

elektrozariadenia sa zmluva podľa § 12 písm. ods.  2  tohto nariadenia nevyžaduje. 
 

(6) Na vykonávanie  spätného zberu
49)

 použitých prenosných batérií a akumulátorov
50)

  a ich 

zberu prostredníctvom zberného miesta cez distribútorov  sa zmluva podľa § 12 ods. 2   tohto 

nariadenia nevyžaduje. 
 

(7) Na prevádzkovanie zberného dvora na zber komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov mať uzatvorenú zmluvu s mestom   a túto činnosť vykonávať  na základe 

platného súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa osobitného 

predpisu
51)

. 
 

(8) Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa uplatňuje pre triedený zber nasledujúcich 

zložiek komunálneho odpadu   

a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

b) elektroodpady z domácností, 

c) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory. 
 

(9) Náklady na zberné nádoby, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov  

nie sú súčasťou miestneho poplatku  za komunálne   odpady    a drobné stavebné 

odpady podľa osobitného predpisu
7) 

 a znáša ich  výrobca vyhradeného prúdu, organizácia 

zodpovednosti výrobcu alebo tretia osoba. 

 

D R U HÁ   H L A V A 

PÔSOBNOSŤ MESTA A MESTSKÝCH ČASTÍ  PRI NAKLADANÍ  

S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 
 

§ 13 

Úlohy mesta pri nakladaní s komunálnymi odpadmi  

a s drobnými stavebnými odpadmi 

 

                                                 
47)  

§ 59 ods. 2 a 4  zákona č. 79/2015 Z. z. 
48) 

 § 32 ods. 23 zákona č. 79/2015 Z. z.
 

49) 
 § 42 ods. 23 zákona č. 79/2015 Z. z. 

50)  
§ 42 ods. 3  písm. a) a ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. 

51) 
§ 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. 

http://www.kosice.sk/
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Mesto zabezpečuje plnenie úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi podľa  

osobitného predpisu, okrem iných povinností  

a) zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území 

na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia, vrátane  zberných nádob zodpovedajúcich 

systému zberu zmesového komunálneho odpadu, 

b) zavádza  a vykonáva  triedený zber  

1. jedlých olejov a tukov z domácností a 

2. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

c) zavádza  a vykonáva  triedený zber  komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo 

najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber 

komunálnych odpadov, 

d) umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, 

príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich 

náklady 

1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností 

a použitých prenosných batérií a akumulátorov,  

2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych 

odpadov, 

e) umožňuje organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady,  zabezpečiť zber 

vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou, 

f) poskytuje na základe žiadosti organizácie zodpovednosti výrobcov  údaje  vo vzťahu 

k zberu,  uvedením spôsobu zberu, zberových kapacít a miest zberu, ako aj preukázaním 

spôsobu plnenia cieľov zberu a  záväzných limitov ustanovených pre vyhradené prúdy 

odpadu podľa osobitného predpisu
52)

,   
g) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných  

odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom  

škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, 
h) zverejňuje na stránke http://www.kosice.sk podrobný všeobecne zrozumiteľný popis 

celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste, 
i) určuje systém zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, určuje 

cyklus odvozu  a v sporných prípadoch určuje druh a objem zberných nádob,  
j) zabezpečuje zberné nádoby, kontajnery a vrecia zodpovedajúce zberu komunálnych 

odpadov podľa tohto nariadenia, 

k) zabezpečuje zberné dvory na zhromažďovanie osobitných zložiek komunálneho odpadu 

podľa § 5 ods. 5, 
l) uzatvára zmluvu s osobami, ktoré vykonávajú zber a výkup, vrátane mobilného zberu 

a výkupu  a  prepravu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu  s výnimkou 

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa 

kuchyne, 

m) poskytuje držiteľom odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie 

s odpadmi na území mesta,  
n) určuje ďalšie podmienky nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi,  
o) prejednáva priestupky a ukladá pokuty podľa osobitného predpisu

53)
, 

                                                 
52)  

Príloha č. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. 
53)

 § 115 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 

http://www.kosice.sk/


20 

 

p) prijíma ohlásenia akejkoľvek fyzickej osoby alebo právnickej osoby,  vlastníka, správcu 

alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej bol nezákonne umiestnený odpad a vykonáva 

potrebné opatrenia podľa osobitného predpisu
40)

, 
q) triedi odpad zo zelene podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom 

schválenej vládou Slovenskej republiky, 
r) zabezpečuje nakladanie s odpadom zo zelene alebo prostredníctvom zmluvného partnera 

za účelom materiálového zhodnotenia odpadu
24)

, 
s) informuje pôvodcov a držiteľov odpadu o harmonogramoch zberu komunálnych 

odpadov, odpadov zo zelene podľa potreby, objemových odpadov najmenej však 

jedenkrát do roka; zverejňuje harmonogramy zberov obvyklým spôsobom najneskôr 

v termíne do 31.01. príslušného roka, 
t) zabezpečuje pre mestské časti odvoz odpadu zo zelene na základe individuálnej 

objednávky bez úhrady, 
u) vyhlasuje v určené dni kampaň na triedený zber šatstva a textílií, 
v) prijíma písomné oznámenia od prevádzkovateľa kuchyne o spôsobe zabezpečenia 

nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom vrátane 

jedlých olejov a tukov. Oznámenie musí obsahovať najmä názov prevádzkovateľa 

kuchyne, kontaktné údaje, sídlo prevádzky, IČO, kópiu zmluvy alebo iného dokladu 

preukazujúceho platný zmluvný vzťah a doklad preukazujúci oprávnenosť zmluvnej 

strany na vykonávanie danej činnosti, 
w) kontroluje prevádzkovateľov kuchýň ako majú zabezpečený spôsob nakladania 

s kuchynským a reštauračným odpadom vrátane jedlých olejov a tukov, 
x) dezinfekciu nádob min. dvakrát ročne.  
 

§ 14 
 

Úlohy mestských častí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi sú uvedené v Štatúte mesta Košice
31)

. 
 

§ 15 

Priestupky 
 

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší toto nariadenie. 
 

(2) Priestupky voči fyzickým osobám na úseku odpadového hospodárstva prejednáva 

mesto. Iné  priestupky  podľa  osobitného predpisu
2)

 prejednáva orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva. 

 

(3) Za priestupok môže mesto uložiť pokutu do 1 500 eur. 

 

(4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú osobitné predpisy
52)

. 

 

(5) Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 2 sú príjmom rozpočtu mesta. 

 

§ 16 

Kontrola 
 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia mesta Košice, 

poverení zamestnanci mesta Košice a mestské časti v súlade so Štatútom mesta Košice
31)

. 
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T  R E T I A    Č A S Ť 

PRECHODNÉ A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

§ 17 

Prechodné ustanovenia  
 

Ten, kto vykonáva zber  a výkup vyhradeného prúdu odpadov (elektroodpady z 

domácností, použité batérie a akumulátory, obaly -  papier a lepenka, sklo, plasty, kovy a  

neobaly – papier a lepenka, sklo, plasty a VKM), na ktorý sa podľa tohto  nariadenie   

vyžaduje zmluvný vzťah s mestom  podľa § 12 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia,   je povinný 

uzatvoriť zmluvu s mestom do 30. júna 2016, inak sa jeho činnosť zberu a výkupu 

vyhradeného prúdu odpadu považuje za činnosť v rozpore s týmto nariadením. 
 

§ 18 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 137 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných  

kuchynských a reštauračných  odpadov od prevádzkovateľa kuchyne  a elektroodpadov 

z domácnosti na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi) 

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č.  582/2013.  
 

§ 19 

Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta 

Košice. 

 

 

 

 

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 

primátor mesta Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené: 16.6.2016 

Účinné: 1.7.2016 


