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§ 1 

Predmet úpravy 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “nariadenie”) upravuje podrobnosti o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi (ďalej len “komunálny odpad”) a s drobnými stavebnými odpadmi a 
elektroodpadmi z domácností, najmä spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob 
nakladania s jednotlivými zložkami triedeného komunálneho odpadu, vrátane starostlivosti o miesto 
určené na ukladanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta Čadca. Nariadenie 
ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu, povinnosti správcu 
nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území mesta Čadca 
(ďalej len “podnikateľ”) a povinnosti oprávnenej osoby s cieľom chrániť životné prostredie, zdravie 
ľudí a dodržiavať čistotu na území mesta Čadca. 
 

§ 2 
Vymedzenie základných pojmov 

(1) Systém zberu komunálneho odpadu (ďalej len “systém zberu”) je spôsob zberu a prepravy 
komunálneho odpadu, spôsob triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob 
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj počet a typ zberných nádob, kontajnerov 
a určenie miest na ukladanie týchto odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

(2) Harmonogram separovaného zberu je určenie termínu, kedy zložky komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu možno uložiť na vyhradenom mieste.  

(3) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich 
pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná 
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. 

(4) Zberná nádoba a kontajner sú typizované nádoby určené na ukladanie zložiek komunálneho 
odpadu, tiež veľkokapacitný kontajner a odpadkový kôš umiestnený na verejnom priestranstve, 
v ktorých sú zložky komunálneho odpadu prechodne zhromaždené do doby ich odvozu.  

(5) Stojisko zbernej nádoby alebo kontajnera (ďalej len “stojisko”) je miesto vyhradené 



 

na umiestnenie zbernej nádoby alebo kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým 
a protipožiarnym požiadavkám.  

(6) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti  fyzických  
osôb  a  odpady  podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom  je  právnická osoba  alebo  
fyzická osoba- podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich  pri bezprostrednom výkone činností 
tvoriacich predmet podnikania alebo  činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby- podnikateľa; 
za odpady z domácností  sa  považujú  aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na  
ich  individuálnu  rekreáciu,  napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie  alebo  
uskladnenie  vozidla  používaného  pre  potreby domácnosti, najmä  z garáží, garážových stojísk a 
parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú  aj  všetky  odpady  vznikajúce  v obci pri čistení 
verejných komunikácií a priestranstiev,  ktoré  sú  majetkom  obce  alebo v správe obce, a taktiež 
pri údržbe  verejnej  zelene  vrátane  parkov  a  cintorínov  a  ďalšej  zelene na pozemkoch 
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení 

(7) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 
samostatný druh odpadu.  

 (8) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných      fyzickou 
osobou - nepodnikateľom v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby.   

(9) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb 
a z obchodných, priemyselných a inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením 
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 

 (10) Pôvodca komunálneho odpadu je každý, koho činnosťou komunálny odpad vzniká alebo ten, 
kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s komunálnym odpadom, ak ich výsledkom je 
zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 

(11) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa 
odpad nachádza. 

(12) Správcom nehnuteľnosti pre 

a) rodinný dom je vlastník rodinného domu alebo správca na základe zmluvy s vlastníkom alebo 
na základe iného právneho úkonu, 

b) bytový dom alebo rodinný dom s nájomnými bytmi je  

1. vlastník, 

2. správca pre nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Čadca, 

c) bytový dom vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb je spoločenstvo vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov alebo správca,  

d) bytový dom v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov je správca alebo spoločenstvo určené na 
základe zmluvy alebo iného právneho úkonu,  

e) ostatné budovy na bývanie je vlastník, správca na základe zmluvy s vlastníkom o výkone 
správy alebo iného právneho úkonu, 

f) priestor v bytovej budove slúžiacej na podnikateľské účely alebo iné ako podnikateľské účely 
je vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru na základe 
zmluvy s vlastníkom alebo na základe iného právneho úkonu, 

g) nebytovú budovu je vlastník, nájomca alebo správca na základe zmluvy s vlastníkom alebo na 



 

základe iného právneho úkonu, 

h) inžiniersku stavbu je vlastník, nájomca alebo správca stavby na základe zmluvy s vlastníkom 
alebo na základe iného právneho úkonu, 

i) nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, nebytový 
priestor, záhrada, záhradkárska osada) je vlastník alebo správca na základe zmluvy 
s vlastníkom o výkone správy alebo na základe iného právneho úkonu. 

(13) Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je 
správcom nehnuteľnosti zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu 
alebo správcu, určí správcu nehnuteľnosti mesto Čadca, ak s tým správca súhlasí. Ak je vlastníkom 
štát alebo mesto Čadca je správcom nehnuteľnosti správca. 

(14) Oprávnená osoba je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú s mestom 
Čadca zmluvu na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania komunálneho 
odpadu a drobných stavebných odpadov na území mesta Čadca.  

(15) Program odpadového hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov 
mesta Čadca je systémovo-koncepčný dokument, ktorý určuje koncepciu riešenia odpadového 
hospodárstva a spôsob nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na 
území mesta Čadca na plánované obdobie. 
 

§ 3 
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu  

(1) Na území mesta Čadca môže podnikať v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobnými 
stavebnými odpadmi podnikateľ, ktorý má živnostenské oprávnenie a uzavrie zmluvu s  mestom 
Čadca na nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi. 

(2) Mesto Čadca zavedením vhodného systému zberu komunálnych odpadov zabezpečuje  

a) v spolupráci s príslušným hygienikom, správcom nehnuteľnosti, Mestskou políciou 
a oprávnenou osobou schvaľovanie umiestnenia stanovišťa na umiestnenie zbernej nádoby 
alebo kontajnera, ktoré musí vyhovovať hygienickým, estetickým a protipožiarnym 
podmienkam s pevným základom a nesmie vytvárať prekážku na pozemnej komunikácii, 

b) zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu bez obsahu škodlivín, 

c) zber, prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu z domácností s obsahom škodlivín, 
ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižujú možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu, 
a ktoré svojím charakterom zapríčiňujú negatívne vplyvy pri nakladaní s nimi, 

d) najmenej dvakrát do roka zber, prepravu objemných odpadov a drobných stavebných odpadov, 
za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v objeme 1 m3  ročne od jednej fyzickej osoby 

e) zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu na skládke odpadov na 
komunálny odpad,  

f) vyprázdňovanie a odvoz kalu zo septikov s výnimkou žúmp. 

g) užívanie existujúceho zariadenia na zber komunálnych odpadov za účelom oddeleného zberu 
elektroodpadu z domácností výrobcom elektrozariadení. 

(3) Odvoz odpadu z parkov, vrátane odpadu z cintorínov, odpadu z trhovísk a z čistenia ulíc 
objednáva správca u oprávnenej osoby za účelom zhodnotenia tohto odpadu. 



 

(4) Budovanie stanovíšť a  prestavba existujúcich stanovíšť musí vyhovovať základným 
požiadavkám na stavby podľa osobitného predpisu. Stavebník v kolaudačnom konaní požiada mesto 
Čadca o vyjadrenie k typu a umiestneniu zbernej nádoby, kontajnera a k intervalu odvozu odpadu. 

(5) Zavedený systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu 
a drobných stavebných odpadov a oddeleného zberu elektroodpadu z domácností na území mesta 
Čadca bude priebežne aktualizovaný na internetovej stránke mesta Čadca a na úradnej tabuli mesta 
Čadca. 

 (6) Mesto Čadca vypracováva harmonogram separovaného zberu, ktorý zverejňuje verejnosti 
spôsobom obvyklým- na internetovej stránke mesta Čadca a v dvojtýždenníku Čadčan.  
 

§ 4 
Počet a typ zberných nádob a kontajnerov a interval odvozu  

pre zmesový komunálny odpad a množstvový zber 

(1) Typ, počet kontajnerov a zberných nádob na zmesový komunálny odpad a interval odvozu aj pre 
množstvový zber je pre: 

a) rodinný dom do 3 osôb najmenej 1 kus 120 l zbernej nádoby s intervalom odvozu minimálne 
jedenkrát za dva mesiace, rodinný dom do 5 osôb najmenej 1 kus 120 l zbernej nádoby 
s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za štyri týždne, nad 5 osôb ekvivalentný počet 120 l 
zberných nádob, prípadne počet odvozov, 

b) bytový dom a ostatné budovy na bývanie, do 50 osôb najmenej 1 kus 1 100 l kontajner 
s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň, pre každých ďalších 50 osôb sa upraví ekvivalentne 
počet kontajnerov, prípadne počet odvozov,  

c) nebytové budovy, nehnuteľnosti vo vlastníctve, správe fyzickej osoby alebo právnickej osoby, 
podnikajúcej na území mesta Čadca, ďalej spoločenstva, nadácie, združenia, neziskovej 
a mimovládnej organizácie, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie a organizácie 
obdobného charakteru sa spresní po dohode  s mestom Čadca na základe praktických 
skúseností a vyprodukovaného množstva komunálneho odpadu. 

(2) Výber veľkosti zbernej nádoby je možný z týchto typov: 110 l/ len v prípade už existujúcej 
nádoby/, 120 l, 140, 240 l a 1100 l; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú 
spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný 
len po dohode všetkých pôvodcov; ak sa títo nedohodnú, rozhodne mesto Čadca.  

(3) V závislosti od skutočne produkovaného množstva komunálneho odpadu alebo 
od predpokladaného množstva komunálneho odpadu môže správca nehnuteľnosti počet kontajnerov 
a zberných nádob a interval odvozu upraviť po dohode s mestom Čadca. V prípade, že pôvodca 
odpadu vie, že jednorázovo vyprodukuje viac odpadu, ako má zbernú nádobu, zakúpi si na Meste 
Čadca, MsÚ Čadca oddelenie životného prostredia príslušný počet 110 litrových vriec označených 
lepkou , do ktorých nadbytočný odpad uloží a v deň vývozu vyloží aj so svojou zbernou nádobou, 
pričom v cene zakúpeného vreca je započítaná cena odvozu aj zneškodnenia, prípadne zhodnotenia. 

(4) Pôvodca odpadu môže požiadať o modernejší a efektívnejší spôsob nakladania s komunálnym 
odpadom. Primátor môže dočasne umožniť zaradenie tohto spôsobu nakladania, najdlhšie však na 
dobu jedného roka.  
 
 

(5) Pôvodca odpadu môže meniť frekvenciu vývozu len k 1.1. príslušného roka ak uvedenú 
skutočnosť nahlási v termíne do 15.12.  predchádzajúceho roka, alebo 1.7. príslušného roka, ak 



 

uvedenú skutočnosť nahlási v termíne do 15.6. príslušného roka. Náležitosti nahlásenia sú v prílohe 
č. 4 tohto VZN.  
 
 

§ 5 
Práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu  

(1) Pôvodca komunálneho odpadu má právo na: 

a) poskytnutie kontajnerov a zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcom systému 
zberu, pričom pre občanov je cena zbernej nádoby započítaná do poplatku a podnikateľ si 
kontajner zakúpi, pričom cena kontajnera nie je započítaná v poplatku 

b) zber a pravidelný odvoz využiteľných zložiek podľa harmonogramu separovaného zberu, 
pričom na území mesta sa z komunálnych odpadov zbierajú oddelene nasledujúce zložky: 
plasty, kovové obaly, papier, sklo a viacvrstvové kombinované materiály,  

c) zber a odvoz objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene vytriedených 
odpadov z domácností s obsahom škodlivín u oprávnenej osoby dvakrát do roka podľa 
harmonogramu separovaného zberu, ktorý sa uskutočňuje počas troch týždňov pred 
Veľkonočnými sviatkami a pred Sviatkom všetkých svätých a okrem toho zber nadrozmerných 
odpadov aj počas troch týždňov pred Bartolomejským jarmokom a počas Vianočných sviatkov 

d) zber a odvoz oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín 
do kontajnerov, zberných nádob a miest určených na zhromažďovanie podľa tohto nariadenia, 

e) bezplatné odovzdanie elektrozariadenia do systému spätného odberu alebo elektroodpadu 
do systému oddeleného zberu,  

f) zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, 

g) označenie, údržbu kontajnera a zbernej nádoby- okrem podnikateľov a právnických osôb 
a okrem rodinných domov , ktoré používajú zberné nádoby o objeme 110 –240 l.  

h) náhradné plnenie oprávnenou osobou v prípade nedodržania jej povinností z jej zavinenia, 

i) informáciu o systéme zberu, harmonograme separovaného zberu, zberných miestach 
a zozname oprávnených osôb, 

j) vývoz kalu zo septikov. 

(2) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný: 

a) užívať zberné nádoby a kontajnery zodpovedajúce systému zberu, pričom môže na komunálny 
odpad z domácnosti používať len zbernú nádobu, ktorá bola pridelená k danej nehnuteľnosti s 
výnimkou nadrozmerných odpadov, ktoré sú pristavované v rámci jarného a jesenného 
upratovania, kde je možné ukladať nadrozmerný odpad.  

b) zapojiť sa do systému zberu na území mesta Čadca, 

c) triediť a zhromažďovať komunálny odpad na jeho jednotlivé zložky podľa § 2 ods. 7 
ukladaním do vyhradených kontajnerov, zberných nádob, prípadne miest na to určených, 

d) prednostne vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu odpad z domácností s obsahom 
škodlivín podľa § 2 ods. 7 písm. b) a nakladať s ním v súlade s týmto nariadením, 

e) požiadať o odvoz a zneškodnenie objemného odpadu a drobných stavebných odpadov u mesta 



 

Čadca, pokiaľ ide o odvoz mimo harmonogramu triedeného zberu, 

f) zmesový komunálny odpad ako zvyšok po vytriedení zložiek komunálneho odpadu vkladať do 
kontajnerov a zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a komunálny odpad 
z nich nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozil zdravie zamestnancov oprávnenej osoby, 

g) ukladať komunály odpad, napríklad ohorok z cigarety, plechovku, papierový odpad a podobne 
do odpadkových košov na to určených tak, aby nedochádzalo k jeho rozptýleniu po okolí, 

h) zabezpečiť odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov 
vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb 
a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu,  

i) neznečisťovať stanovište a okolie, 

j) neukladať do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny odpad horúci popol, 
uhynuté zvieratá, horľavý, výbušný odpad a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie 
zamestnancov oprávnenej osoby,  

k) nepoškodzovať zbernú nádobu, kontajner, ich označenie a ponechať ich na stanovišti, 

l) nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, kontajneri 
a na voľných plochách, 

m) správať sa tak, aby svojím konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu odpadu 
alebo nespôsobil narušenie systému zberu,  

n) ohlásiť na meste Čadca, MsÚ Čadca oddelenie životného prostredia a odpadového 
hospodárstva najneskôr do 30. dní skutočnosti vzniku, zmeny a zániku nároku na zapojenie sa 
do systému zberu, 

o) informovať mesto Čadca o množstve a druhoch komunálneho odpadu odovzdaných na využitie 
v domácnosti podľa osobitného predpisu. 

(3) Pôvodca, ktorý nie je účastníkom systému zberu je povinný sa prihlásiť na meste Čadca, MsÚ 
Čadca oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva najneskôr do jedného mesiaca od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, za účelom poskytnutia zbernej nádoby, kontajnera 
a zabezpečenia odvozu a zhodnotenia alebo zneškodnenia komunálneho odpadu. V prípade, že 
fyzická osoba je zapojená v systéme zberu pomocou zbernej nádoby o objeme 110 l až 240 l, bude 
sa mu odvážať odpad 1 x za dva týždne podľa harmonogramu zvozu do termínu, kým nenahlási 
v stanovenom termíne zmenu frekvencie, alebo nádoby. V prípade, že fyzická osoba je zapojená 
v systéme zberu pomocou zbernej nádoby o objeme 1100 l, bude sa mu odvážať odpad vo 
frekvencii a počte nádob, ako v roku 2009, kým nenahlási v stanovenom termíne zmenu frekvencie, 
alebo nádoby. 

(4) Ak pôvodca odpadu uloží do zbernej nádoby alebo kontajnera odpad v rozpore s § 3 a § 5 ods. 2 
písm. j), oprávnená osoba dočasne nevykoná odvoz a upozorní mesto Čadca. 

(5) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený 
odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne Obvodnému úradu 
životného prostredia v Čadci (ďalej len “obvodný úrad”), a mestu Čadca  
 
 
 
 



 

§ 6 
Povinnosti správcu nehnuteľnosti a podnikateľa 

(1) Správca nehnuteľnosti je povinný: 

a) požiadať mesto Čadca o dostatočný počet kontajnerov alebo zberných nádob na vytriedené 
zložky a na zmesový komunálny odpad zodpovedajúcich systému zberu, 

b) poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi na výzvu kontrolných orgánov uvedených v § 8 tohto nariadenia 
s uvedením a  zdôvodnením spôsobu využitia, prípadne zneškodnenia komunálneho odpadu 
a s účtovným dokladom o prevzatí komunálneho odpadu oprávnenou osobou, 

c) umožniť vstup k stanovišťu za účelom vyprázdňovania zberných nádob, kontajnerov,  

d)   vykonať nápravu uloženú kontrolným orgánom podľa § 8 tohto nariadenia. 

e)  zákaz premiestňovať nádoby na komunálny odpad a drobný stavebný odpad z určených 
stanovíšť a stojísk, zákaz vyberať alebo odnášať  zložky odpadu zo zberných nádob    

(2) Podnikateľ okrem povinností podľa odseku 1 je povinný nakladať s nebezpečným odpadom 
z občianskej a technickej vybavenosti, ktorý vzniká pri jeho činnosti podľa osobitného predpisu. 

(3) Podnikateľ je povinný podľa charakteru poskytovaných služieb a tovarov, s ktorými podniká 

a) zapojiť sa do systému zberu a zabezpečiť zber odpadu od fyzickej osoby, jeho odvoz 
a zhodnotenie, ak nie je možné zhodnotenie, zabezpečiť zneškodnenie  

b) poskytnúť mestu Čadca informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu Programu 
odpadového hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov mesta Čadca, 

c) zosúladiť činnosť, pri ktorej vznikajú jednotlivé zložky z komunálneho odpadu podľa § 2 
ods. 7, s Programom odpadového hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných 
odpadov mesta Čadca a harmonogramom separovaného zberu. 

d)  zákaz podnikateľským subjektom, ktoré podnikajú v oblasti stavebníctva a realizácie stavebných 
prác  voľne ukladať vznikajúci odpad  na verejných priestranstvách  

 
 

§ 7 
Rozdelenie územia mesta 

 
Územie mesta Čadca sa rozdeľuje na 5 zvozových oblasti nasledovne: 

1. zvozová oblasť, kde sa dá počas celého roka zabezpečovať zvoz odpadu priamo od 
nehnuteľností, prípadne sa vývoz dá zabezpečovať počas letných mesiacov a zimných mesiacoch  
pomocou VOK-ov                                    
2. zvozová oblasť, kde sa dá počas celého roka zabezpečovať zvoz odpadu, ale zbernú nádobu je 
nutné v deň vývozu pristaviť ku ceste , odkiaľ je možné zvoz zabezpečiť a uvedená vzdialenosť 
od nehnuteľnosti po cestu bude cca 40 m pričom nádobu je povinný pristaviť majiteľ alebo 
nájomca nehnuteľnosti, alebo rodinného   domu, kde sa mimo zimných mesiacov zabezpečuje 
odvoz pomocou zberných nádob o objeme 120 l –240 l a počas zimných mesiacoch sa zvoz 
zabezpečuje pomocou VOK-ov 

3. zvozová oblasť, kde sa zvoz komunálneho odpadu zabezpečuje pomocou VOK z dôvodu 
celoročného zlého prístupu 

4. zvozová oblasť, kde sa zvoz komunálneho odpadu zabezpečuje pomocou tzv. vrecového 



 

systému priamo od rodinných domov 

5. zvozová oblasť pre tie oblasti, kde z ekonomického a technického hľadiska nie je možné 
zabezpečiť celoročne zvoz KO 

 
Presne označenie uvedených zvozových oblasti tvorí prílohu č. 1 tejto VZN s uvedením súpisného 
čísla. Pre kataster Horelica sa ku súpisným číslom pripočítava 10000 za účelom jednoznačného 
rozlíšenia od súpisných čísel v katastrálnom území Čadca Zaradenie niektorých mestských časti do 
jednotlivých zvozových oblasti sa môže v priebehu roka meniť podľa potreby, pričom návrh 
vypracuje komisia ŽP pri MZ v Čadci na návrh pracovníkov MsÚ Čadca oddelenia ŽPaOH a návrh 
musí schváliť primátor Mesta Čadca. V uvedenej prílohe č. 1 sú len rodinné domy v oblastiach 2, 3, 
4 a 5, pričom domy, ktoré nie sú uvedené v uvedenom zozname sú automaticky zaradené do 1 
zvozovej oblasti. 
  

 

 

§ 8 
Kontrola 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia mesta, poverení zamestnanci 
mesta Čadca.  
 
 
 
 

§ 9 
Sankcie 

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto 

a) uloží komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich 
zberu na iné miesto ako miesto určené mestom Čadca a do zberných nádob nezodpovedajúcich 
systému zberu komunálnych odpadov v meste Čadca, 

b) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto nariadením,  

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa zákona, 

d) neposkytne mestom Čadca požadované pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním 
s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca. 

e) nakladá  so  stavebnými  odpadmi  alebo  s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom 
o odpadoch 

f) poruší povinnosť uložené týmto nariadením  

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) môže primátor mesta Čadca uložiť pokutu do  165 
EUR (5 000 Sk) a za priestupok podľa odseku 1 písm. e) môže primátor mesta Čadca uložiť pokutu 
do  do 6 640 EUR (20 000 Sk ), za priestupok podľa odseku 1 písm. f) môže Mestská polícia mesta 
Čadca uložiť blokovú pokutu do 33,19 EUR( 1 000 Sk)  v zmysle § 48 zákona o priestupkoch. 

 (3) Ak došlo k porušeniu povinností uvedených v osobitnom predpise, použijú sa sankcie podľa 
tohto predpisu. 



 

(4) Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa tohto nariadenia sú príjmami mesta Čadca. 
 

§ 10 
Prechodné ustanovenie 

 

Správca nehnuteľnosti a podnikateľ, nevyužívajúci doposiaľ systém zberu na území mesta Čadca, je 
povinný prihlásiť sa na MsÚ Čadca oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
najneskôr do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, za účelom poskytnutia zbernej 
nádoby, kontajnera a zabezpečenia odvozu, zhodnotenia alebo zneškodnenia komunálneho odpadu. 

 
 
 

§ 11 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čadca č. 87/2008 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o čistote na území mesta Čadca. 
 
 

§ 12 
Účinnosť 

 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Čadca dňa 
27.11.2009 pod č 163/2009. 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Ing. Jozef Vražel 
 primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 99/2009 
 v tabuľke sú uvedené súpisné čísla napojené na jednotlivé zvozy. 

 
- 2. zvozová oblasť, kde sa dá počas celého roka zabezpečovať zvoz odpadu, ale zbernú nádobu je 
nutné v deň vývozu pristaviť ku ceste odkiaľ je možné zvoz zabezpečiť a uvedené vzdialenosť bude 
cca do 40 m:  
 

1514 409
1625 413
1787 439
1808 457
1956 608
1975 610
2047 713
2263 765
2340 992
2341 1181
2371 1288
2509 1366
2523 1396
2586 1406
2587 1409
2722 

10295 
 
 
3. zvozová oblasť kde sa zvoz komunálneho odpadu zabezpečuje pomocou VOK z dôvodu 

celoročného zlého prístupu:  Horelica Kýčera, Rieka u Rebroša, Milošová Dejovka, u Vilča 
 

4. zvozová oblasť kde sa zvoz komunálneho odpadu zabezpečuje pomocou tzv. vrecového systému 
priamo od rodinných domov : 

     osada Kýčerka, Milošova u Kešňaka, Podzávoz u Juroši, Podzávoz u Poláka ,Podzávoz 
u Špindli, Rieka pod Mestskou chatou, záhradkárska oblasť Bukov č.1 

 
 5. zvozová oblasť pre tie oblasti kde z ekonomického a technického hľadiska nie je možné 
zabezpečiť celoročne zvoz KO:  

 
346 607 2130 10096 10137
403 634 2209 10132 10138
405 879 10092 10133 10215
470 892 10093 10134 10315
516 1724 10094 10135 10392

      10239       10253       10267        10341        10365
 



 

 
 
 

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 99/2009 
 

 harmonogram vývozu 
 

Vývoz KO pre občanov párny týždeň: 
Pondelok: sídlisko Žarec  (ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova) , Kysucká cesta, 
Kukučínova, Podbrežie, Palárikova, 17. novembra, Slovenských dobrovoľníkov, Fraňa Kráľa , Ľ. 
Podjavorinskej- rodinné domy, A. Hlinku (časť od kostola po železničný podchod), Pribinova, 
Moyzesova, Májová, Hollého, Štúrova, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Martinkov potok - ul. J. 
Kollára . 
Utorok: sídlisko Kýčerka (Okružná, Komenského, Chalupkova, SNP)  Dukelských hrdinov, ul. 
Rázusova, Bottova, Bajzova, Školská, Francisciho, Hurbanova, Ľ. Janotu, Mierová ulica, Gočárova 
ulica, Bukov 
Streda: Kysucká cesta pod Žarcom, Matičné námestie, Potočná, ul. Horná až Vojty, A. Hlinku  
(časť od žel. priecestia po hlavnú cestu I/11), Malá ul., 17. novembra – len 1100 litrové zberné 
nádoby, Ľ. Podjavorinskej – len 1100 litrové zberné nádoby, Moyzesova (č. 2057, 2058, 2107), 
Štúrova - 1100 litrové zberné nádoby 
Štvrtok: sídlisko Žarec  (ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova), Kukučínova- iba 
1100 l zberné, Martinkov potok- iba 1100 l zberné nádoby, Hviezdoslavova- iba 11000 l zberné 
nádoby, Jesenského cesta- Podzávoz až po skládku TKO, Slovanská cesta, Milošova, Čadečka 
Piatok: sídlisko Kýčerka (Okružná, Komenského, Chalúpkova, SNP), Školská, Hurbanova, u 
Kyzka, u Sihelnika, Horelica, Palárikova od nemocnice po Sihelnika, Gočárova - len 1100 litrové 
zberné nádoby 
 
Vývoz KO pre občanov nepárny týždeň: 
Pondelok: sídlisko Žarec  (ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova) , Kukučínova- iba 
1100 l, 17. novembra, Slovenských dobrovoľníkov, Fraňa Kráľa , Ľ. Podjavorinskej- rodinné domy, 
A. Hlinku (časť od kostola po železničný podchod), Pribinova, Moyzesova – iba 1100 l, Hollého- 
iba 1100 l, Štúrova – iba 1100 l, Hviezdoslavova, Martinkov potok - ul. J. Kollára . 
Utorok: sídlisko Kýčerka (Okružná, Komenského, Chalupkova, SNP) Školská– iba 1100 l, 
Hurbanova– iba 1100 l, Mierová ulica– iba 1100 l, Gočárova ulica– iba 1100 l,  
Streda: Kysucká cesta pod Žarcom, Matičné námestie, Potočná, ul. Horná až Vojty, A. Hlinku  
(časť od žel. priecestia po hlavnú cestu I/11), Malá ul., 17. novembra – len 1100 litrové zberné 
nádoby, Ľ. Podjavorinskej – len 1100 litrové zberné nádoby, Moyzesova (č. 2057, 2058, 2107), 
Štúrova - 1100 litrové zberné nádoby 
Štvrtok: Neprístupné oblasti- kombinovaný systém zberu komunálnych odpadov 
Piatok: sídlisko Kýčerka (Okružná, Komenského, Chalúpkova, SNP), Školská- iba 1100 l, 
Hurbanova- iba 1100 l, Gočárova - len 1100 litrové zberné nádoby 
sídlisko Žarec  (ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova), Kukučínova- iba 1100 l 
zberné, Martinkov potok- iba 1100 l zberné nádoby, Hviezdoslavova- iba 1100 l zberné nádoby,  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
Vývoz KO pre podnikateľov: 
Pondelok: sídlisko Žarec  (ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova) , Kysucká cesta, 
Kukučínova, Podbrežie, Palárikova, 17. novembra, Slovenských dobrovoľníkov, Fraňa Kráľa , Ľ. 
Podjavorinskej- rodinné domy, A. Hlinku (časť od kostola po železničný podchod), Pribinova, 
Moyzesova, Májová, Hollého, Štúrova, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Martinkov potok - ul. J. 
Kollára . 
Utorok: sídlisko Kýčerka (Okružná, Komenského, Chalupkova, SNP)  Dukelských hrdinov, ul. 
Rázusova, Bottova, Bajzova, Školská, Francisciho, Hurbanova, Ľ. Janotu, Mierová ulica, Gočárova 
ulica, Bukov 
Streda: Kysucká cesta pod Žarcom, Matičné námestie, Potočná, ul. Horná až Vojty, A. Hlinku  
(časť od žel. priecestia po hlavnú cestu I/11), Malá ul., 17. novembra – len 1100 litrové zberné 
nádoby, Ľ. Podjavorinskej – len 1100 litrové zberné nádoby, Moyzesova (č. 2057, 2058, 2107), 
Štúrova - 1100 litrové zberné nádoby 
Štvrtok:, Jesenského cesta- Podzávoz až po skládku TKO, Slovanská cesta, Milošova, Čadečka 
Piatok: sídlisko Kýčerka (Okružná, Komenského, Chalúpkova, SNP), Školská, Hurbanova, u 
Kyzka, u Sihelnika, Horelica, Palárikova od nemocnice po Sihelnika, Gočárova - len 1100 litrové 
zberné nádoby 
Sídlisko Žarec  (ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova), Kukučínova- iba 1100 l 
zberné nádoby, Martinkov potok- iba 1100 l zberné nádoby, Hviezdoslavova- iba 1100 l zberné 
nádoby 
 
 
Harmonogram vývozu komunálnych odpadov pre občanov nepárny týždeň pre oblasti 
kombinovaného systému zberu komunálnych odpadov: 
 
 
Streda: Čadečka u Michaliny a Kotyry, Čadečka u Habčáka, Čadečka u Šimčiska, Milošova oproti 
Huľany, Podzávoz u Gáboreho, Milošova Padyšáka, Milošova Vyšné a Nižné Megonky, koniec 
Slovanskej cesty,  
 
 
Štvrtok: Rieka Belajka, Rieka Vojty, Krkošky, Buty, Drahošanka, Líšky, Kultana, Ševca, Vlčaka, 
Bukov na kopčeku a záhradkárska oblasť  
u Nemčaka, u Klimka, Bargary, Berčáka, Muňaka, Veščary, Hanuščáka, Haľamy, Gabriša, Janka, u 
Capka 
 
 
Harmonogram a oblasti vrecového systému 
 
Vývoz vriec sa bude realizovať každý druhý utorok v párnych týždňoch v nasledujúcich oblastiach: 
osada Kýčerka, Milošova u Kešňaka, Podzávoz u Juroši, Podzávoz u Poláka, Podzávoz u Špindli, 
Rieka pod Mestskou chatou 

 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 99/2009 
 

 
Náležitosti ohlásenia poplatníka, ktorý využíva množstvový zber a chce zmeniť množstvo 
odvážaného odpadu: 

1. presná identifikácia nehnuteľnosti slúžiacej pre bytové účely, kde má fyzická osoba trvalý 
alebo prechodný pobyt: 

- meno, priezvisko a dátum narodenia poplatníka:  

- adresa trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu, od ktorej nehnuteľnosti má byť odpad                  

  odvážaný:  

- umiestnenie stojiska:  

- veľkosť nádoby:  

- frekvencia vývozu:  

 

2. Dátum zmeny odvozu:  

3. Ostatné údaje:  

Telefón:  

4. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení:  

       Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov. 

5. Zoznam príloh:  

 

6. Podpis poplatníka alebo zákonného zástupcu poplatníka podľa osobitného predpisu 
(Upozornenie: Podpis vyjadruje súhlas poplatníka s poskytnutím jeho osobných údajov 
ohlasovateľovi). 

 
 
 
 
 
 
 
V Čadci dňa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


