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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 2/2021 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

na území mesta Rajecké Teplice 

  
 

Mesto Rajecké Teplice podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona                                 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva  toto 

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území Mesta Rajecké Teplice (ďalej len „Všeobecne záväzné nariadenie“):  

 

 

Článok 1 

Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok 

obyvateľov mesta a životného prostredia. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetky fyzické osoby, ktoré sa 

zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, a pre 

všetky fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní 

s komunálnymi odpadmi pochádzajúcimi z územia mesta a na nakladaní aj s inými 

odpadmi, ak tak určuje zákon o odpadoch. 

 

Článok 2 

Hierarchia odpadového hospodárstva 

 

V odpadovom hospodárstve sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:  

a) predchádzanie vzniku odpadu, 

b) príprava na opätovné použitie, 

c) recyklácia, 

d) iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie), 

e) zneškodňovanie.  

 

Článok 3 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Komunálny odpad je: 

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, 

skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, odpadu z elektrických 

a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu, 

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad 

svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. 

2. Biologicky rozložiteľný odpad  je  odpad,  ktorý je  schopný  rozložiť  sa  anaeróbnym 

spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera 

a lepenky, odpad zo záhrad a parkov. 

3. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou 

osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

4. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom 

čase, ktorú určí mesto vo všeobecne záväznom nariadení.  
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5. 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. 

 

Článok 4 

Všeobecné ustanovenia  

 

1. Mesto zodpovedá za nakladanie s komunálnym odpadom, ak ide o: 

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, 

b) zmesový odpad z iných zdrojov (od fyzických osôb oprávnených na podnikanie 

a právnických osôb, ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území mesta) a 

c) drobný stavebný odpad. 

2. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba ako pôvodca odpadu zodpovedá za 

nakladanie s komunálnym odpadom, ak ide o: 

a) oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktorý sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 

b) elektroodpad a použité batérie a akumulátory a  

c) oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad 

z neobalových výrobkov z iných zdrojov. 

3. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi v meste v súlade s týmto VZN 

a zákonom o odpadoch takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje 

životné prostredie. 

                                  

Článok 5 

Povinnosti pôvodcu odpadov 

 

Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný: 

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto Všeobecne záväzným 

nariadením, 

b) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste, 

c) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v meste, 

d) ukladať komunálny odpad alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný odpad na 

účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich 

systému zberu komunálneho odpadu v meste. 

 

Článok 6  

Zákazy  

 

Zakazuje sa: 

a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad a drobný stavebný odpad na inom mieste ako 

na mieste na to určenom v súlade s týmto Všeobecne záväzným nariadením 

a zákonom o odpadoch, 

b) zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch, 

c) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na 

ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch, 

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

v domácnostiach. 

 

Článok 7 

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 

 

1. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca 

odpadu. Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad je zahrnutá 
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v miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške nákladov 

obstarávacej ceny zbernej nádoby, za ktorú ju mesto zakúpilo.   

2. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, 

pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného 

výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.  

3. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené 

nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa 

vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, uhrádza mesto z miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu. 

4. Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu, pri ktorej sa 

uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na 

zbernom dvore znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácia 

zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu 

v meste. 

5. Mesto pri stanovení výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady vychádza zo skutočných nákladov mesta na nakladanie s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 3.  

 

Článok 8 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

 

1. Mesto Rajecké Teplice na svojom území zabezpečuje zber zmesového komunálneho 

odpadu nasledovne: 

a) v individuálnej bytovej výstavbe prostredníctvom nádob s objemom 110 l, 120 l 

a 1 100 l v intervale jedenkrát za týždeň od 15. mája do 15. septembra vrátane, 

                jedenkrát za dva týždne od 15. septembra do 15. mája vrátane,  

b) v komplexnej bytovej výstavbe prostredníctvom nádob s objemom 1 100 l  

v intervale jedenkrát za týždeň od 15. mája do 15. septembra vrátane, 

      jedenkrát za dva týždne od 15. septembra do 15. mája vrátane,  

c) pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby prostredníctvom nádob 

s objemom 110 l, 120 l, 240 l a 1 100 l podľa individuálne zvoleného intervalu. 

2. Mesto určuje na zber zmesového komunálneho odpadu počet nádob s objemom 110 l 

alebo 120 l podľa počtu osôb v domácnosti takto: 

1 nádoba pre 1 – 5 osôb v domácnosti 

2 nádoby pre 6 – 10 osôb v domácnosti 

3 nádoby pre 11 – 15 osôb v domácnosti. 

3. Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa na základe žiadosti právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa zavedie len v prípade, ak 

a) množstvo ňou vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné a 

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

alebo iným nežiaducim únikom. 

4. Na zber zmesového komunálneho odpadu z chatových oblastí slúžia 1 100 l zberné 

nádoby. V chatovej oblasti Dielnice sa zber zmesového komunálneho odpadu z dôvodu 

problematického prístupu uskutočňuje prostredníctvom veľkokapacitného kontajnera.  

5. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad sa zakazuje ukladať triedené zložky 

komunálneho odpadu, objemný odpad, drobný stavebný odpad, odpad s obsahom 

škodlivín, odpad zo záhrad a pod. 

6. Životnosť nádob s objemom 110 l, 120 l a 1 100 l sa stanovuje minimálne na 7 rokov. 

7. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných 

nádob schválený mestom a zodpovedajúci systému zberu. 

8. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný požiadať o pridelenie zbernej nádoby. 

9. Pôvodca odpadu je povinný: 
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a) zriadiť vyhradené miesto pre zbernú nádobu vo vzdialenosti do 10 m od verejnej 

komunikácie, pričom nádoba nesmie byť za prekážkami, ktoré by obmedzovali jej 

vývoz, 

b) ponechať zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách len po dobu nevyhnutne 

potrebnú pred vývozom, ak tieto nie sú určené ako vyhradené miesta, a po vývoze 

odpadu zabezpečiť ich uloženie na pôvodné miesto, 

c) postarať sa o náhradné umiestnenie, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo 

sťažujú prístup k zbernému miestu, 

d) dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob, 

e) udržiavať zbernú nádobu v čistom a dobrom technickom stave, v prípade poškodenia 

nádoby je povinný zabezpečiť jej opravu, prípadne výmenu, 

f) v prípade, že stav nádoby je z hygienického hľadiska nevyhovujúci, zabezpečiť 

dezinfekciu zberných nádob, 

g) v zimnom období odstrániť námrazu spôsobenú zamrznutím obsahu nádoby, 

vyhradené miesto očistiť od snehu a iných nečistôt. 

 

Článok 9 

Nakladanie s objemným odpadom 

 

1. Objemný odpad je odpad, ktorý pre svoje rozmery nie je možné umiestniť do nádob na 

zmesový komunálny odpad. 

2. Zber objemného odpadu z domácností sa uskutočňuje dvakrát ročne, spravidla v jarnom 

a jesennom období.  

3. Mesto zabezpečí informovanosť občanov o zbere objemného odpadu v dostatočnom 

časovom predstihu osobitným oznamom. 

4. Zakazuje sa ukladať objemný odpad do priestoru, ktorý je vyhradený pre nádoby na 

zmesový komunálny odpad a nádoby na triedené zložky komunálneho odpadu.   

 

Článok 10 

Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok 

 

1. Zber odpadov s obsahom škodlivých látok sa uskutočňuje dvakrát ročne. 

2. Mesto zabezpečí informovanosť občanov o spôsobe zbere odpadu s obsahom škodlivých 

látok v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom. 

3. Vytriedené odpady s obsahom škodlivých látok je zakázané: 

a) ukladať do zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad, 

b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto Všeobecne záväzné nariadenie. 

 

Článok 11 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi 

 

1. Drobným stavebným odpadom, ktoré vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác, 

sú zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 

2. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne, spravidla v jarnom 

a jesennom období, v rozsahu do 1 m
3
 od jednej fyzickej osoby.  

3. Mesto zabezpečí informovanosť občanov o zbere drobného stavebného odpadu v 

dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom. 

4. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob určených na zmesový komunálny 

odpad alebo do priestoru vyhradeného pre tieto nádoby. 

 

Článok 12 

Triedený zber papiera 

 

1. Triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom modrých plastových kontajnerov, 

ktorých vývoz sa zabezpečuje podľa potreby. 
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2. Do papiera patria: noviny, časopisy, reklamné letáky, katalógy, plagáty, zošity, 

kancelársky papier, listy, obálky, pohľadnice, kartón, lepenka, papierové tašky, papierové 

vrecká, papierové škatule, baliaci papier a pod. 

3. Do papiera nepatria: kopírovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, 

viacvrstvové kombinované materiály, znečistený papier, mastný papier, mokrý papier, 

obaly od vajec, rolky od toaletného papiera a pod. 

4. Obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do kontajnerov tak, aby sa zmenšil ich 

objem. 

 

Článok 13 

Triedený zber plastov 

 

1. Triedený zber plastov sa vykonáva vo vreciach, ktorých vývoz sa uskutočňuje 

v stanovených termínoch, pričom mesto zabezpečí informovanosť občanov o termínoch 

vývozu plastov osobitným oznamom zverejneným prostredníctvom miestnej tlače, 

rozhlasu, internetovej stránky a pod. 

2. Do plastov patria: PET fľaše, plastové tégliky od masla a jogurtov, plastové obaly od 

kečupu a horčice, plastové obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, plastové fólie, 

plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá. 

3. Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, kabelky, plastové kvety, hračky, bazény, 

autoplasty, hadice, plexisklo, molitan, obaly od nebezpečných látok, znečistené plasty 

a pod. 

4. Obaly z plastov sa zbierajú očistené a stlačené, aby sa zmenšil ich objem. 

 

Článok 14 

Triedený zber skla 
 

1. Triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom zelených plastových kontajnerov, 

ktorých vývoz sa zabezpečuje podľa potreby. 

2. Do skla patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby od kozmetiky a potravín bez plastového 

vrchnáka, sklenené poháre, úlomky tabuľového skla a pod. 

3. Do skla nepatria: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, sklo kombinované s inými 

materiálmi, drôtené sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, 

potravinami) a pod. 

 

Článok 15 

Triedený zber kovových obalov 
 

1. Triedený zber kovových obalov sa vykonáva prostredníctvom hnedých plastových 

kontajnerov, ktorých vývoz sa zabezpečuje podľa potreby. 

2. Zber kovových obalov je možné vykonávať aj spoločne so zberom plastov do vriec, ktoré 

sú určené na zber plastov. 

3. Do kovových obalov patria: stlačené plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov jedla, 

kovové uzávery, alobaly z jogurtov a pod. 

4. Do kovových obalov nepatria: kovové obaly kombinované s inými materiálmi, hadice, 

žalúzie, znečistené kovové obaly, obaly od farieb a pod.  

 

Článok 16 

Triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov 
 

1. Triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) sa vykonáva vo 

vreciach spolu so zberom plastového odpadu, tzn. umožnený je spoločný zber plastov, 

kovových obalov a VKM.  

2. Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka a mliečnych výrobkov, džúsov, vína a pod. 

3. Do VKM nepatria: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok. 
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4. Obaly z VKM musia byť čisté, stlačené a uložené do vriec tak, aby sa zmenšil ich objem. 

 

Článok 17 

Výkup odpadov z obalov a neobalových výrobkov 
 

1. Triedené zložky odpadov z obalov a neobalových výrobkov možno odovzdať aj tomu, kto 

vykonáva výkup týchto odpadov na území mesta. Termíny výkupu tohto odpadu sa 

zverejňujú prostredníctvom mestského rozhlasu. Jednou z foriem výkupu je zber obalov 

a neobalových výrobkov v základnej škole. 

2. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. neoprávnení 

výkupcovia a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s 

príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov. 

 

Článok 18 

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností 

 

1. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu v 

stanovený deň určeným spôsobom. Mesto zabezpečí informovanosť občanov o zbere 

elektroodpadu v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom.  

2. Počas celého roka môžu občania elektroodpad bezplatne odovzdať aj na zbernom dvore 

v Rajci.  

3. Vytriedené elektroodpady je zakázané: 

a) ukladať do zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad, 

b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov, 

c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto Všeobecne záväzné nariadenie 

(neoprávneným výkupcom), 

d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti. 

4. Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor 

elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie 

elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa.  

5. Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, 

kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, 

mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, 

predajné automaty a pod.  

6. Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, 

svetelná signalizácia. 

 

Článok 19 

Nakladanie s batériami a akumulátormi z domácností  

 

1. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností, sa zberajú 

spolu s týmto odpadom. 

2. Zber batérií a akumulátorov sa uskutočňuje prostredníctvom mobilného zberu v rovnakom 

termíne, ako sa vykonáva zber elektroodpadu.  

3. Počas celého roka môžu občania použité batérie a akumulátory odovzdať na zbernom 

dvore v Rajci.   

4. Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané: 

a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad, 

b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov, 

c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto Všeobecne záväzné nariadenie (tzv. 

pouličným výkupcom), 

d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti. 

5. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj prostredníctvom 

zberného miesta batérií a akumulátorov alebo v rámci spätného zberu batérií a 

akumulátorov. 
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6. Patria sem prenosné batérie (napr. gombíkové, tužkové) a automobilové batérie a 

akumulátory. 

 

Článok 20 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a z kuchyne 

 

1. Pôvodca biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrady a z kuchyne je 

povinný tento odpad zhodnocovať individuálnym alebo komunitným kompostovaním 

v kompostovacích zásobníkoch. Ak toto nie je možné alebo účelné, odpad odovzdá osobe 

oprávnenej nakladať s týmto odpadom.  

2. Náklady na kompostovacie zásobníky znáša pôvodný pôvodca odpadu (občan), pričom 

výška nákladov na kompostovací zásobník je zahrnutá v miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady vo výške nákladov obstarávacej ceny kompostovacieho 

zásobníka, za ktorú ho nakúpilo mesto. 

3. Dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období, mesto pre občanov zabezpečuje 

kampaňový zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Informáciu o termínoch 

a spôsobe zberu tohto odpadu mesto zverejní v dostatočnom časovom predstihu 

osobitným oznamom. 

4. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad 

zo strihania a orezávania krovín a stromov, burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité 

ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. 

5. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad nepatria: zvyšky jedál, kamene, 

cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod. 

6. Z kuchynských odpadov možno kompostovať: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a 

čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla rastlinného pôvodu, 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 pôvodu. 

7. Mesto pre občanov nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky 

rozložiteľných kuchynských odpadov, pričom si uplatňuje výnimku zo zákona, a to 

zabezpečením podmienok kompostovania pre 100 % domácností.  

 

Článok 21 

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností 

 

1. Jedlé oleje a tuky z domácností zbavené zvyškov jedál občania zhromažďujú vo vhodných 

uzatvárateľných nádobách. Ich zber v individuálnej bytovej výstavbe sa uskutočňuje 

prostredníctvom mobilného zberu v stanovený deň určeným spôsobom. Mesto zabezpečí 

informovanosť občanov o tomto zbere osobitným oznamom.  

2. Pre domácnosti v komplexnej bytovej výstavbe sú na tento účel určené zberné nádoby, do 

ktorých sa vkladajú uzatvorené nádoby s jedlými olejmi a tukmi.  

3. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli 

pôvodne určené na konzumáciu, či prípravu jedla. 

4. Prepravu a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov zabezpečuje výhradne spoločnosť, s 

ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.  

5. Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie. 

 

Článok 22 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

 

1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným 

kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. Má povinnosť 

zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre vyprodukovaný biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad. 
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2. Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky 

rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo na základe zmluvného 

vzťahu prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie s týmto odpadom. 

3. Celkové náklady za zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky rozložiteľných 

kuchynských a reštauračných odpadov znáša prevádzkovateľ kuchyne.  

4. Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby určené pre 

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. 

5. Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa kuchyne a 

musia byť udržiavané, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné. 

6. Prevádzkovateľ kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na 

jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali živočíchy, najmä hlodavce a 

ani verejnosť.  

 

Článok 23 

Nakladanie s nespotrebovanými  liekmi a zdravotníckymi pomôckami 

 

1. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do 

verejných lekární. 

2. Lieky a zdravotnícke pomôcky nespotrebované fyzickými osobami zhromažďuje verejná 

lekáreň, ktorá ich odovzdá Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.  

3. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový 

komunálny odpad. 

 

Článok 24 

Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

 

1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý 

zabezpečuje mesto. 

2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) okrem 

odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe 

oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

3. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný 

spätný zber odpadových pneumatík bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia 

pneumatík na trh po celú prevádzkovú dobu. 

 

Článok 25 

Zberný dvor 

 

1. Na zbernom dvore možno odovzdávať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu 

v rozsahu triedeného zberu ustanoveného v tomto všeobecne záväznom nariadení - plasty, 

sklo, papier, viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, elektroodpad, batérie a 

akumulátory.  

2. Zberný dvor prevádzkuje Združenie obcí Rajecká dolina. 

3. Zberný dvor sa nachádza v oplotenom areáli na ulici Fučíkova 339 v Rajci (areál bývalej 

spoločnosti Rezbár). 

 

Článok 26 

Nezákonne umiestnený odpad 

 

1. Oznámiť  nezákonné  umiestnenie  odpadu  môže  akákoľvek fyzická osoba alebo 

právnická osoba Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo 

mestu. 
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2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na 

jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť okresnému 

úradu alebo mestu. 

 

Článok 27 

Kontrolná činnosť 

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto Všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení 

vykonávať: 

a) poverení zamestnanci mesta, 

b) príslušníci mestskej polície, 

c) kontrolór mesta. 

 

Článok 28 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Mesta 

Rajecké Teplice uznesením č. 46/2021 dňa 09. 12. 2021 a nadobúda účinnosť 1. januára 

2022. 

 

 

 

 

V Rajeckých Tepliciach, dňa 10. 12. 2021 

 

 

 

 

 

          Mgr. Katarína Hollá  
 primátorka mesta  

 

 

 


