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Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, 
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a v zmysle ust. § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 
vydáva toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č.  1/2018 
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

 
 

PRVÁ ČASŤ 
 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie o 
nakladaní s komunálnym odpadom a 
drobným stavebným odpadom (ďalej len 
„nariadenie“) upravuje podrobnosti 
o nakladaní s komunálnym odpadom a jeho 
vytriedenými zložkami, s drobným 
stavebným odpadom a podrobnosti 
o miestach určených na ukladanie 
a odovzdávanie týchto odpadov. 

 
§ 2 

Systémy zberu odpadov 
 

Na území mesta sa zavádzajú systémy zberu 
komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov nasledovne: 
a) celoplošný systém zberu odpadov pre 

zmesový komunálny odpad po vytriedení 
zložiek komunálneho odpadu, 

b) celoplošný triedený zber komunálnych 
odpadov pre papier, plasty, sklo, 
viacvrstvové kombinované materiály 
(tetrapaky), kovy, biologicky 
rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, 
šatstvo, 

c) oddelený zber odpadov donáškovým 
systémom, a to formou odovzdávania 
odpadov na zberných dvoroch pre 
objemný odpad, drobný stavebný odpad, 
odpad s obsahom škodlivín, 
elektroodpad z domácností vrátane 
žiariviek, svietidiel, batérie a 
akumulátory, kovy, biologicky 
rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, 
biologicky rozložiteľný kuchynský 

a reštauračný odpad a použité jedlé oleje 
a tuky, 

d) odovzdávanie odpadov pre 
nespotrebované humánne a veterinárne 
lieky a zdravotnícke pomôcky, spätný 
odber elektroodpadu, batérii 
a akumulátorov, pneumatík inou formou, 

e) kalendárový zber pre objemný odpad 
a odpad s obsahom škodlivín 
z domácností z rodinných domov a 
bytových domov formou zberu dvakrát 
do roka, 

f)  množstvový zber zmesových 
komunálnych odpadov pre právnické 
osoby a fyzické osoby - podnikateľov 
a množstvový zber drobného stavebného 
odpadu pre fyzické osoby -
nepodnikateľov. 

 
§ 3 

Podmienky a pravidlá zberu 
a zaobchádzania s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi 

(1) Hierarchia odpadového hospodárstva na 
území  mesta je záväzné poradie týchto 
priorít v súlades osobitným predpisom1):  

a) predchádzanie vzniku odpadu, 
b) príprava na opätovné použitie, 
c) recyklácia, 
d) iné zhodnocovanie, napríklad 

energetické zhodnocovanie, 
e) zneškodňovanie. 

 
(2) Mesto prostredníctvom zmluvnej zberovej 
spoločnosti nakladá s odpadmi v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva 
a aktuálnym programom odpadového 
hospodárstva mesta. 
 
 

                                                 
1) § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov 
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(3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo 
zneškodňovanie komunálneho odpadu 
vrátane mobilného zberu a výkupu 
komunálneho odpadu zabezpečuje oprávnená 
osoba na nakladanie s odpadmi, ktorá má 
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 
činnosti s mestom, ak túto činnosť 
nezabezpečuje mesto samo. 
 
(4) Mesto zabezpečuje podľa potreby, 
najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu 
objemných odpadov, zber a prepravu 
oddelene vytriedených odpadov s obsahom 
škodlivín z domácností za účelom 
zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

(5) Stanovište zbernej nádoby/kontajnera 
(ďalej len „stanovište“) je zariadenie na 
nádoby na odpadky2) alebo miesto vyhradené 
na umiestnenie zbernej nádoby/kontajnera, 
ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým 
a protipožiarnym požiadavkám a je zriadené 
a vybudované  v súlade s osobitnými 
predpismi.3)   
 
(6) Stanovištia na kontajnery alebo nádoby 
zriadené právnickými osobami a fyzickými 
osobami - podnikateľmi na verejnom 
priestranstve odsúhlasuje mesto. 
 
(7) Pôvodca odpadu zabezpečuje, aby 
a) odpady boli uložené v zberných 

nádobách tak, aby bol odpad sypateľný, 
veko nádoby bolo voľne položené 
a nádoba uzatvorená, 

b) neznečisťoval stanovište zberných nádob 
a ich okolie, 

c)  nádoby boli za účelom ich vyprázdnenia 
a odvozu odpadu voľne prístupné bez 
prekážok, 

                                                 
2) §139b ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov 

3) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, 

      zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov.   

d) nádoby boli umiestnené na vyhradenom 
mieste na krajnici alebo okraji 
komunikácie, 

e) nádoba na komunálny odpad bola 
označená nálepkou príslušnou podľa 
počtu vývozov. 

 
(8)  Pôvodca odpadu používa na uloženie  

zmesového komunálneho odpadu iba 
nádobu jemu určenú. 

 
(9) Do zberných nádob určených pre 
triedený zber sa ukladajú zložky vytriedené 
z komunálneho odpadu na to určené. 
 
(10) Pri mimoriadnych príležitostiach 
a nadmernej tvorbe odpadu (oslavy, veľké 
upratovanie) je možné zakúpiť vrece na 
odpad s nálepkou, ktoré pôvodca odpadu 
pristaví v deň vývozu k zbernej nádobe. Cena 
vreca na odpad s nálepkou sa ustanovuje 
v osobitnom cenníku na to určenom 
zverejnenom na webovej stránke mesta. 
 
(11) Nezákonne umiestnený odpad 
v katastrálnom území mesta sa nahlasuje 
príslušnému referentovi útvaru životného 
prostredia na mestskom úrade alebo mestskej 
polícii prostredníctvom kontaktov 
zverejnených na webovom sídle mesta. 

 
 

DRUHÁ ČASŤ 
 

SYSTÉMY ZBERU ODPADOV 
 

Celoplošný systém zberu komunálnych 
odpadov 

 
 

§ 4 
Zmesový komunálny odpad 

(1) Do nádob na zmesový komunálny odpad 
sa ukladá odpad po vytriedení jednotlivých 
zložiek komunálneho odpadu. 
 
(2)  V komplexnej bytovej výstavbe sa 
používajú nádoby s objemom 110 l, 120 l, 
240 l, 1100 l. Počet nádob, ich objem  
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a frekvencia vývozu sa určuje podľa počtu 
prihlásených osôb. 
 
(3) V individuálnej bytovej výstavbe sa 
používajú nádoby s objemom 110 l, 120 l, 
240 l. Počet nádob, ich objem a frekvencia 
vývozu sa určuje podľa počtu prihlásených 
osôb. Počet vývozov je označený príslušnou 
farebnou nálepkou a závisí od počtu osôb, 
ktoré používajú jednu nádobu pričom 
a) 1 osoba užíva nádobu s objemom 110, 

120 l s vývozom 12x za rok (žltá okrúhla 
nálepka), 

b) 2-3 osoby užívajú nádobu s objemom 
110, 120 l s vývozom 26 x za rok (zelená 
okrúhla nálepka), 

c) 4-6 osôb užívajú nádobu s objemom 110, 
120 l s vývozom 52 x za rok (červená 
okrúhla nálepka), 

d) 7-11 osôb užíva nádobu s objemom 240 l 
s vývozom 52 x za rok (červená hranatá 
nálepka). Pri vyššom počte osôb  je 
v užívaní  viac nádob, pričom sa určuje 
jedna nádoba  na každých ďalších 5 
osôb. 
V odôvodnených prípadoch  je  možné 
použiť i 1100 l kontajner pri alikvótnom  
objeme odpadu. 
 

(4) V prípade požiadavky o vyššiu frekvenciu 
vývozu a veľkosť nádoby ako je určené, 
žiadateľ doplatí poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 
„poplatok“) do výšky zodpovedajúcej 
minimálnemu počtu osôb prislúchajúcemu 
danej požiadavke. 
 
(5) Náklady na zbernú nádobu a zhodnotenie 
alebo zneškodnenie odpadu znáša pôvodca 
odpadu a sú zahrnuté v poplatku. 
 

§ 5 
Zmesový komunálny odpad 
v záhradkárskych osadách 

(1) Vlastníci pozemkov alebo osoby 
s užívacím právom k pozemkom 
v záhradkárskych osadách nakladajú so 
zmesovým komunálnym odpadom 
nasledovne: 

a) tí, ktorí majú pridelenú nádobu, 
umiestňujú svoj odpad do tejto 
pridelenej nádoby po predchádzajúcom 
uhradení poplatku, 

b) tí, ktorí nemajú pridelenú nádobu, 
ukladajú svoj odpad do pridelených 
plastových vriec, pričom vrecia 
odnášajú na zberné dvory po 
predchádzajúcom uhradení poplatku, 

c) tí, ktorí majú vlastnícky alebo užívací 
vzťah k nehnuteľnosti v záhradkárskej 
osade Nad výhonom, umiestňujú svoj 
odpad do 1100 l nádoby umiestnenej 
v záhradkárskej osade po 
predchádzajúcom uhradení poplatku. 

 
 

CELOPLOŠNÝ TRIEDENÝ ZBER 
 

§ 6 
Triedený zber papiera 

(1) Do triedeného zberu papiera patria 
noviny, časopisy, zošity, kancelársky papier, 
kartóny, letáky, telefónne zoznamy, knihy 
bez tvrdých obalov, škatuľky od čaju, zubnej 
pasty a podobne. 
 
(2) V komplexnej bytovej výstavbe sa 
používajú nádoby s objemom 1100 l 
s modrým vekom. 
 
(3) V individuálnej bytovej výstavbe sa 
používajú modré plastové nádoby s objemom 
120 l. 
 
(4)  Termín vývozu kontajnerov  sa oznamuje 
prostredníctvom mestských médií, webovej 
stránky zmluvnej zberovej spoločnosti 
a ročného kalendára vývozu.  
 
(5) Náklady na zbernú nádobu a náklady na 
prípravu na zhodnotenie odpadu znáša 
Organizácia zodpovednosti výrobcov, 
s ktorou má mesto Malacky uzatvorenú 
zmluvu. 
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§ 7 
Triedený zber plastov, kovov 

a viacvrstvových kombinovaných 
materiálov (tetrapaky) 

(1) Do triedeného zberu plastov patria 
nápojové plastové fľaše (stlačené), 
vypláchnuté nádobky od jogurtu, smotany, 
čisté obalové fólie, igelitové tašky, 
vypláchnuté fľaše od čistiacich prostriedkov, 
šampónov a podobne. 
 
(2) Do triedeného zberu plastov sa triedia aj 
viacvrstvové kombinované materiály 
(tetrapaky). 
 
(3) Do triedeného zberu plastov sa triedia aj 
kovy. 
 
(4) V komplexnej bytovej výstavbe sa 
používajú žlté nádoby s objemom 1100 l. 
 
(5) V individuálnej bytovej výstavbe sa 
používajú žlté plastové vrecia alebo žlté 
plastové zberné nádoby s objemom 120 l  
alebo  240 l. 
 
 
(6) Termín zvozu plastových vriec sa 
oznamuje prostredníctvom mestských médií, 
webovej stránky zmluvnej zberovej 
spoločnosti a ročného kalendára vývozu.  
 
 
(7) Náklady na zberné nádoby, plastové 
vrecia  a náklady na prípravu na zhodnotenie 
odpadu znáša Organizácia zodpovednosti 
výrobcov, s ktorou má mesto Malacky 
uzatvorenú zmluvu. 
 

 
§ 8 

Triedený zber skla 
 

(1) Do triedeného zberu skla patria sklenené 
fľaše, zaváraninové poháre, obaly, črepy, 
okenné sklo, sklenené fľaštičky od 
kozmetických prípravkov bez uzáverov 
a podobne. 
 

(2) V komplexnej bytovej výstavbe  sa 
používajú zelené sklolaminátové zberné 
nádoby s objemom 1300 l alebo zelené 
plastové zberné nádoby s objemom 1100 l.  
 
(3) V individuálnej bytovej výstavbe sa 
používajú zelené sklolaminátové zberné 
nádoby s objemom 1300 l alebo zelené 
plastové zberné nádoby s objemom 1100 l, 
ktoré sa umiestňujú spravidla v križovatkách 
dvoch alebo viacerých ulíc. 
 
(4) Náklady na zberné nádoby a náklady na 
prípravu na zhodnotenie odpadu znáša 
Organizácia zodpovednosti výrobcov, 
s ktorou má mesto Malacky uzatvorenú 
zmluvu. 

 
§ 9 

Triedený zber biologicky rozložiteľných 
odpadov zo záhrad a parkov 

(1) Do triedeného zberu biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov zo 
záhrad a parkov patria kvety, tráva, lístie, 
drevný odpad z orezávania krovín a stromov, 
vypletá burina, zhnité ovocie a zelenina, 
piliny, drevná štiepka, drevný popol 
a podobne. 
 
(2) V komplexnej bytovej výstavbe sa 
triedený zber nezavádza okrem prípadu, ak 
ide o komplexnú bytovú výstavbu 
s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, 
ktorý je vo vlastníctve vlastníka bytového 
domu alebo bytu. Na požiadanie vlastníka  
alebo správcu obec zabezpečí, aby 
komplexná bytová výstavba alebo domácnosť 
mala zbernú nádobu s minimálnym objemom 
120 l  s odvozom odpadu v rozsahu 
stanovenom právnym predpisom 4). 

                                                 
4) §14  ods. 8, písm b)  vyhlášky 371/2015 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch v znení neskorších predpisov 
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(3) V zmysle hierarchie odpadového 
hospodárstva  treba prednostne biologicky 
rozložiteľný odpad kompostovať.  
Pokiaľ pôvodca odpadu takúto možnosť 
nemá,  v individuálnej bytovej výstavbe  
používa v súlade so zavedeným systémom 
zberu hnedé plastové zberné nádoby s 
objemom 120 l. Na prechodné obdobie do 
doby pridelenia nádob je možné použiť na 
zber aj vrecia v rovnakom objeme. Tento  
režim sa vzťahuje  i na individuálnu bytovú 
výstavbu na území záhradkárskych osád. 
V záhradkárskych  osadách musia užívatelia 
v deň vývozu nádoby  vyložiť na určené 
miesto dostupné pre obslužné vozidlo. 
Nádoba je prideľovaná na platiteľa poplatku.  
 
(4) Mesto vykonáva zber biologicky 
rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov 
vo vegetačnom období v mesiacoch marec až 
november jedenkrát za 14 dní vrátane 
kampaňového zberu v jarných a jesenných 
mesiacoch.  
 
(5)  Väčšie množstvo odpadu nad určený 
objem 120 l je možné  odovzdať na zberných 
dvoroch. Pri odovzdaní poplatník preukáže, 
že má za príslušný rok  uhradený poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. Tento režim sa vzťahuje aj na 
pôvodcov odpadu  v záhradkárskych  
osadách.  
 
(6) Termín zvozu odpadu sa oznamuje 
prostredníctvom mestských médií, webovej 
stránky zmluvnej zberovej spoločnosti 
a ročného kalendára vývozu.  
 
(7) Tento odpad je možné kompostovať pre 
vlastnú potrebu. 
 
(8) Náklady na zhodnotenie odpadu znáša 
pôvodca odpadu a sú zahrnuté v poplatku. 
Prvú nádobu na zber biologicky 
rozložiteľných odpadov poskytne mesto  
bezplatne.  
                 
                                   
 
 

§ 10 
                Triedený zber šatstva 

(1) Do triedeného zberu šatstva patrí čisté 
a suché šatstvo, plyšové hračky, odevy, 
prikrývky, deky, posteľná bielizeň, kompletné 
páry obuvi, doplnky k oblečeniu, čiapky, šále, 
rukavice a podobne. 
 
(2)  Pre zber tohto druhu odpadu sú v meste 
a na zbernom dvore Partizánska rozmiestnené 
zberné nádoby na šatstvo s jednoznačným 
označením.  
 
 (3) Odpad sa vkladá do kontajnera v čistom 
plastovom vreci. 
 
(4) Náklady na zberné kontajnery a na 
zhodnotenie odpadu znáša mesto. 
 

§ 11 
Triedený zber biologicky rozložiteľných 
kuchynských a reštauračných odpadov 

Mesto využíva možnosť uplatnenia si 
výnimky na nezavedenie celoplošného 
triedeného zberu biologicky rozložiteľných 
kuchynských a reštauračných odpadov na 
svojom území z dôvodu ekonomickej 
neúnosnosti, pretože náklady na nakladanie s 
týmto biologicky rozložiteľným kuchynským 
odpadom nemožno pokryť ani pri určení 
poplatku vo výške 50 % zo zákonom 
ustanovenej hornej hranice sadzby poplatku. 
 

 
ODDELENÝ ZBER ODPADOV 
DONÁŠKOVÝM SYSTÉMOM 

 
§ 12 

Zberné dvory 
 
(1) Mesto zabezpečuje prevádzku dvoch 
zberných dvorov, ktoré sa nachádzajú na 
uliciach Partizánska a Hlboká. 
 
(2) Pri preberaní odpadov možno požadovať 
predloženie dokladu o zaplatení poplatku 
spolu s dokladom totožnosti. 
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(3) Prevádzkové hodiny zberných dvorov sa 
zverejňujú na webovom sídle mesta 
a zmluvnej zberovej spoločnosti  
a prostredníctvom mestských médií. 
 
 

§ 13 
 

(1) Fyzická osoba - poplatník, ktorý má 
uhradený poplatok, môže na zberné 
dvory odovzdávať bezplatne pneumatiky  
a  tieto komunálne odpady: 

a) odpady s obsahom škodlivín, 
b) objemný odpad, 
c) biologicky rozložiteľný odpad zo  záhrad 

a parkov, 
d) biologicky rozložiteľný kuchynský a   

reštauračný odpad, 
e) použité jedlé oleje a tuky, 
f) kovy, 
g) elektronický odpad z domácností vrátane 

žiariviek a svietidiel, 
h) použité batérie a akumulátory. 
 
(2) Poplatník môže odovzdávať drobný 
stavebný odpad na zberné dvory za úhradu. 
Výška úhrady za 1 kg odpadu je stanovená vo 
Všeobecne záväznom nariadení mesta 
Malacky o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 
( 3) Zber drobného stavebného odpadu sa 
vykonáva len na zbernom dvore Hlboká.  

 
(4) Zber biologicky rozložiteľných 
kuchynských a reštauračných odpadov sa 
vykonáva len na zbernom dvore na ulici 
Partizánska. 
 
(5) Zber elektroodpadu vrátane svietidiel a 
žiariviek sa vykonáva len na zbernom dvore 
na ulici Partizánska. 
 
(6) Na zberný dvor je možné donášať aj 
triedený papier, plasty, kovy, sklo, 
viacvrstvové kombinované materiály 
(tetrapaky), odpadové pneumatiky, ktoré nie 
je možné z dôvodu ich objemu alebo 
množstva vkladať do nádob na to určených. 

Povinnosť distribútorov pneumatík 
zabezpečiť na svojich predajných miestach 
spätný zber odpadových pneumatík bez 
ohľadu na výrobnú značku po celú 
prevádzkovú dobu  tým nie je dotknutá. Zber 
pneumatík  sa vykonáva len na zbernom 
dvore Hlboká.  
 
 

§ 14 
Iné formy odovzdávania odpadov 

 
Na území mesta je možné využiť aj ďalšie 
prevádzkované systémy zberu komunálnych 
odpadov, ktoré spravidla nezabezpečuje 
mesto a sú k dispozícii v obchodných 
domoch, u distribútorov, predajcov alebo vo 
verejne dostupných miestach alebo 
v lekárňach na odovzdávanie 
nespotrebovaných humánnych 
a veterinárnych liekov a zdravotníckych 
pomôcok. 

 
 

KALENDÁROVÝ ZBER  
 

§ 15 
Kalendárový zber pre objemný odpad 

a odpad s obsahom škodlivín 
 

(1) Mesto vykonáva kalendárový zber 
objemného odpadu a odpadu s obsahom 
škodlivín vrátane elektroodpadu s frekvenciou 
dvakrát do roka. 
 
(2) Do objemného odpadu z domácností patrí 
vyradený nábytok, koberce, matrace, 
umývadlá a podobný veľkorozmerný odpad, 
ktorý nie je možné z dôvodu jeho rozmerov 
vkladať do nádob určených na zmesový 
komunálny odpad. 
 
(3) Do odpadov s obsahom škodlivín 
z domácností patria odpadové motorové 
a mazacie oleje, pesticídy, drevo obsahujúce 
nebezpečné látky, odpadové farby, nátery, 
chemikálie, obaly s obsahom nebezpečných 
látok, absorbenty z domácností a pod. 
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(4) Odpad sa vykladá v určenom čase do 
pripravených veľkoobjemových kontajnerov 
alebo ku stojiskám kontajnerov alebo na okraj 
cesty, prípadne na iné vhodné a prístupné 
miesto s ohľadom na ochranu životného 
prostredia, na čistotu verejných priestranstiev 
a na možnosť prejazdu automobilov. 
 
(5) Podrobnosti zberu a termín zvozu sa 
oznamuje prostredníctvom mestských médií, 
webovej stránky zmluvnej zberovej 
spoločnosti   a ročného kalendára vývozu.  
 
 
 

MNOŽSTVOVÝ ZBER 
 

§ 16 
Množstvový zber zmesového komunálneho 

odpadu u právnických osôb a fyzických 
osôb - podnikateľov 

 
(1) Právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikatelia sa prihlasujú a zapájajú do 
zavedeného systému zberu a vývozu 
zmesových komunálnych odpadov, pričom 
pre nich platí množstvový zber zmesového 
komunálneho odpadu. 
 
(2) Pre množstvový zber zmesového 
komunálneho odpadu sú určené 3 veľkosti 
zberných nádob, z ktorých si pôvodca môže 
vybrať, a to 120 l, 240 l, 1110 l. 
 
(3) Pri množstvovom zbere si pôvodca 
odpadu určí interval vývozu nasledovne: 
a) jedenkrát za týždeň, 
b) dvakrát za týždeň, 
c) jedenkrát za dva týždne, 
d) jedenkrát za štyri týždne. 
 
(4) Veľkosť nádob a počet vývozov pôvodca 
odpadu prispôsobuje produkcii odpadu. 
 
(5) Náklady na zbernú nádobu a zhodnotenie 
alebo zneškodnenie odpadu znáša pôvodca 
odpadu a sú zahrnuté v poplatku za 
množstvový zber. 
 

 

 
§ 17 

Množstvový zber drobného stavebného 
odpadu 

 
(1) Drobný stavebný odpad je možné 
odovzdať na zberných dvoroch. 
 
(2) Pôvodca drobného stavebného odpadu a 
stavebného odpadu si môže objednať 
veľkoobjemový kontajner za osobitnú odplatu, 
ktorá nie je súčasťou poplatku. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
 

§ 18 
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými 

kuchynskými a reštauračnými odpadmi u 
právnických osôb a fyzických osôb - 

podnikateľov 
 

(1) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský 
a reštauračný odpad patria šupy z čistenia 
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, 
vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, 
škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, trus malých 
zvierat, potraviny po záručnej dobe, použité 
vreckovky a servítky, papier alebo lepenka 
znečistené potravinami, neskonzumované 
zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale 
aj živočíšneho pôvodu pochádzajúce zo 
zariadení spoločného stravovania vrátane 
školských kuchýň a kuchýň z domácností 
a podobne. 
 
(2) Právnická osoba a fyzická osoba - 
podnikateľ, ktorý prevádzkuje zariadenie 
spoločného stravovania (ďalej len 
„prevádzkovateľ kuchyne“), zodpovedá za 
nakladanie s biologicky rozložiteľným 
a reštauračným odpadom.  
 
(3) Náklady spojené so zberom, skladovaním, 
prepravou a spracovaním biologicky 
rozložiteľných kuchynských a reštauračných 
odpadov od prevádzkovateľov kuchyne, 
vrátane nákladov na zberné kontajnery alebo 
nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne a nie 
sú súčasťou poplatku. 
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(4) Nakladanie s týmto odpadom a kontajnery 
na jeho zber musia spĺňať hygienické 
požiadavky ustanovené nariadením EP 
a Rady (ES) č. 1069/2009. 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
 

§ 19 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 12/2015 o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky č. 
8/2016. 
 
(2) Toto nariadenie bolo schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva v 
Malackách č.8/2018 dňa 22. marca  2018. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
15.dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.  
 
 
 
 
V Malackách, dňa 28. marca 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
primátor mesta 

 
 


