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           MESTO PRIEVIDZA  
 
           Mestský úrad,  

 
                 Námestie slobody č.14,  971 01 Pr ievidza 1  

 

 

NÁVRH 
 

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na základe ustanovenia § 81 ods.3 a ods. 8 zákona NR 
SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonom v nadväznosti 
na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších právnych predpisov vydáva tento  
 

DOPLNOK č. 3  

 

k 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NRIADENIU 

 
č.  5/2016  

 
o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

na území mesta Prievidza 

 

§ 1  

1. V § 3 ods. 7 sa dopĺňa nové písmeno „c) 5 m3 podzemné kontajnery pre bytové domy 

na sídliskách.“  

2. V § 3 ods. 10 sa dopĺňa na koniec prvej vety text „a 5 m3 podzemné kontajnery.“ 

3. V § 3 ods. 13 sa dopĺňa nové písmeno „e) pre bytové domy na sídliskách sa 5 m3 

podzemné kontajnery umiestňujú podľa priestorových a technických možností 

a interval vývozu je určený stavom naplnenia, minimálne však 1 krát za 14 dní pri 

zmesovom komunálnom odpade.“ 

4. V § 3 ods. 18 sa dopĺňa na koniec odseku nová veta „Cena 5 m3 podzemného 

kontajnera je  8.843,60 € s DPH).“ 

5. V § 9 ods. 9 sa na koniec písmena a) dopĺňa text „a 5 m3 podzemné kontajnery, ktoré 

majú na poklope farebne rozlíšené nápisy - PAPIER modrou, SKLO zelenou, 

PLASTY žltou a KOVY sivou spolu s nápisom TETRAPAK (viacvrstvové 

kombinované materiály),“ 

6. V § 22 ods. 3 sa dopĺňa za prvú vetu text „Vývoz podzemných kontajnerov 

je zabezpečovaný podľa stavu naplnenia hláseného čidlom, v prípade zmesového 

komunálneho odpadu minimálne 1 krát z 14 dní.“ 

7. V prílohe č. 1 Harmonogram zberu 120 l a 1100 l nádob na komunálny odpad 

sa dopĺňajú ulice zaradené v tabuľke podľa abecedy 

„ 

Bazová                 x  
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Max Brose x      x    

 

Na Kamenici        x   

 

Zelená        x   

„ 

8. Do prílohy č. 1: Harmonogram zberu 120 l a 1100 l nádob na komunálny odpad 

sa vkladá tabuľka  

„Vývoz podzemných kontajnerov 5m3 

Ulica Po Ut St Št Pi 

M. Hodžu 2 x   x  

M. Hodžu 14 x   x  

Nábr. Sv.Cyrila 7 x     

A. Škarvana (Dlhá 6) x   x  

A. Škarvana (Dlhá 22) x   x  

Nábr. Sv.Cyrila 14 x     

Nábr. Sv.Cyrila 29 x   x  

Dlhá 36 x   x  

Dlhá 44 x   x  

Dlhá 48 x     

„ 

9. Do prílohy č. 2: Spádové oblasti stanovíšť 1100 l nádob na komunálne odpady pre 

časti s hromadnou bytovou výstavbou za časť Volebný obvod č. 1 sa vkladá tabuľka  

„Spádové oblasti stanovíšť 5 m3 podzemných kontajnerov pre časti s hromadnou 

bytovou výstavbou  

 

číslo 

stanovišťa 
Stanovište Spádová oblasť 

1 M. Hodžu 2 M. Hodžu 2 – 8, M. Hodžu 1-3 

2 M. Hodžu 14 M. Hodžu 10 – 16, Rastislavova 11 

3 
Nábr. Sv.Cyrila 7 

Matice slovenskej 1-4, A. Škarvana 5-7, 

Nábr. sv. Cyrila 5-8 

4 A. Škarvana (Dlhá 6) A. Škarvana 2, Dlhá 6 – 12 

5 A. Škarvana (Dlhá 22) A. Škarvana 4, Dlhá 14 – 20 

6 Nábr. Sv.Cyrila 14 Nábr. sv. Cyrila 14 - 17 

7 Nábr. Sv.Cyrila 29 Nábr. sv. Cyrila 25 - 31 

8 Dlhá 36 Dlhá 22-36 

9 Dlhá 44 Dlhá 44, 46 

10 Dlhá 48 Dlhá 46, 48 

„ 

10. Text prílohy č. 5 Zoznam elektrozariadení podľa kategórií, ktoré spĺňajú definíciu 

elektrozariadenia a definíciu elektroodpadu z domácnosti sa ruší a nahrádza textom  

„Kategória 1. Zariadenia na tepelnú výmenu 

1.1 Chladničky 
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1.2 Mrazničky 

1.3 Zariadenia s automatickým výdajom studených výrobkov 

1.4 Klimatizačné zariadenia 

1.5 Odvlhčovacie zariadenia 

1.6 Tepelné čerpadlá 

1.7 Radiátory obsahujúce olej a iné zariadenia na tepelnú výmenu, ktoré na tepelnú 

výmenu používajú iné kvapaliny ako vodu  

1.8 Iné 

Kategória 2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky 

s povrchom väčším ako 100 cm2  

2.1 Obrazovky 

2.2 Televízory 

2.3 LCD fotografické rámy 

2.4 Monitory 

2.5 Laptopy 

2.6 Notebooky 

2.7 Iné 

Kategória 3. Svetelné zdroje 

3.1 Lineárne žiarivky 

3.2 Kompaktné žiarivky 

3.3 Žiarivky 

3.4 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojky 

s kovovými parami 

3.5 Nízkotlakové sodíkové výbojky 

3.6 LED 

3.7 Iné 

Kategória 4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 

50 cm) vrátane, ale nielen: 

domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; 

svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; 

elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové 

účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných 

automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria 

zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.  

4.1 Práčky 

4.2 Sušičky 

4.3 Umývačky riadu 

4.4 Sporáky 

4.5 Elektrické rúry 

4.6 Elektrické varné dosky 

4.7 Svietidlá 

4.8 Zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu 

4.9 Hudobné zariadenia okrem píšťalových organov v kostole 

4.10 Zariadenia na pletenie a tkanie 

4.11 Veľké počítače (mainframe) 

4.12 Veľké tlačiarne 

4.13 Kopírovacie zariadenia 

4.14 Veľké hracie automaty 
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4.15 Veľké zdravotnícke pomôcky 

4.16 Veľké prístroje na monitorovanie a kontrolu 

4.17 Veľké spotrebiče, ktoré automaticky vydávajú výrobky a peniaze 

4.18 Fotovoltické panely 

4.19 Iné 

Kategória 5. Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm) 

vrátane, ale nielen: 

domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie 

zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; 

hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; 

prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu 

elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 

1 až 3 a 6.  

5.1 Vysávače 

5.2 Čističe kobercov 

5.3 Šijacie stroje 

5.4 Svietidlá 

5.5 Mikrovlnné rúry 

5.6 Ventilačné zariadenia 

5.7 Žehličky 

5.8 Hriankovače 

5.9 Elektrické nože 

5.10 Elektrické varné kanvice 

5.11 Hodiny a hodinky 

5.12 Elektrické holiace strojčeky 

5.13 Váhy 

5.14 Spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo 

5.15 Kalkulačky 

5.16 Rádiové súpravy 

5.17 Videokamery 

5.18 Videorekordéry 

5.19 Hi-Fi súpravy 

5.20 Hudobné nástroje 

5.21 Zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu 

5.22 Elektrické a elektronické hračky 

5.23 Zariadenia na športové účely 

5.24 Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď. 

5.25 Dymové hlásiče 

5.26 Tepelné regulátory 

5.27 Termostaty 

5.28 Malé elektrické a elektronické nástroje 

5.29 Malé zdravotnícke pomôcky 

5.30 Malé prístroje na monitorovanie a kontrolu 

5.31 Malé zariadenia, ktoré automaticky vydávajú výrobky 

5.32 Malé zariadenia s integrovanými fotovoltickými panelmi 

5.33 Iné 

Kategória 6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie 

je väčší ako 50 cm).  
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6.1 Mobilné telefóny 

6.2 Zariadenia GPS 

6.3 Vreckové kalkulačky 

6.4 Smerovače 

6.5 Osobné počítače 

6.6 Tlačiarne 

6.7 Telefóny 

6.8 Iné“ 

11. V prílohe č. 6 Harmonogram zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu 

v častiach s hromadnou bytovou výstavbou a s individuálnou bytovou výstavbou 

sa dopĺňa v názve tabuľky Hromadná bytová výstavba text „- 1100 l nádoby“ a za 

uvedenú tabuľku sa vkladá tabuľka 

„ 

Hromadná bytová výstavba – 5 m3 podzemné kontajnery 

KOMODITA DEŇ ZBERU 

plasty  

 

podľa stavu naplnenia 
papier 

sklo 

kovové obaly 

viacvrstvové kombinované materiály 

„ 

12. V prílohe č. 6 Harmonogram zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu 

v častiach s hromadnou bytovou výstavbou a s individuálnou bytovou výstavbou 

sa v tabuľke Individuálna bytová výstavba pre II. okruh piatok dopĺňajú názvy ulíc 

„Na Kamenici“ a „Zelená“. 

 

§ 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto Doplnku č. 3 k VZN č. 5/20016 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza sa uznieslo Mestské 

zastupiteľstvo v Prievidzi dňa                   . 

2. Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 5/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza 

a na internetovej stránke mesta Prievidza od         do         . 

3. Doplnok č. 3 k VZN č. 5/2016 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia 

na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. 

4. Úplné znenie VZN č. 5/2016 v znení Doplnku č. 3 bude prístupné na Mestskom úrade 

v Prievidzi a na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                              JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                          primátorka mesta 

http://www.prievidza.sk/
http://www.prievidza.sk/

