Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 1140/2018 na svojom XXI. rokovaní dňa
18.6.2018 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, a § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov ustanovuje:
Čl. I
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) prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č.
434/2016 sa mení takto:
1. Slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte všeobecne
záväzného nariadenia nahrádzajú slovami „webové sídlo mesta www.kosice.sk“ v
príslušnom tvare.
2. Slová „zmluvný partner“ a „organizácia poverená zberom v meste“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte všeobecne záväzného nariadenia nahrádzajú slovami
“zberová spoločnosť“.
3. V § 1 písmeno e) bod 4 znie: „veterinárnych liekov a humánnych liekov
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok.“
4. § 1 sa dopĺňa novými písmenami g) a l) ktoré znejú:
„g) spôsob spätného zberu odpadových pneumatík,
l) spôsob zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo
záhrad.“
5. V § 3 odseku 1 sa vkladajú slová „odpadové pneumatiky 11a).“
Poznámka pod čiarou k odkazu č.11a) znie:
„11a) § 69 ods. 1,5 a 8 zákona o odpadoch.“

6. V § 3 sa v odseku 6 za text použitých batérií a akumulátorov vkladá text: „odpadových
pneumatík“.
7. § 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: „(7) Kompostovací zásobník je nádoba na
zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo
záhrad kompostovaním; kompostovaný materiál slúži pre vlastné využitie.
Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad zemou, musí byť vhodným spôsobom
upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a musí umožniť ľahkú
manipuláciu s kompostovaným materiálom.“
8. § 4 odsek 9 sa dopĺňa písmenom f) a g), ktoré znejú: „f) dezinfekciu zberných nádob
minimálne jedenkrát ročne, g) dodanie kompostovacieho zásobníka 25a), ak ide
o individuálnu bytovú výstavbu, na kompostovanie ním vyprodukovaného biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad na základe predloženej žiadosti, ktorá
je zverejnená na webovom sídle mesta www.kosice.sk a zberovej spoločnosti
www.kosit.sk.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a) znie:
„25a) § 80 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 14 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŽP
SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 25b) znie:
„25b) § 81 ods. 7 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a § 14 vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z.,
ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch.“

9. V § 4 sa v odseku (12) v písmene b) na konci vkladá bodkočiarka a pripája text: „
pričom nádoba sa musí nachádzať na hranici s pozemnou komunikáciou a musí byť
umiestnená tak, aby žiadna prekážka, prudký svah, schody, resp. vyvýšenie stanovišťa
nad úroveň pozemnej komunikácie nebránili posunu zbernej nádoby k zberovému
vozidlu zberovej spoločnosti.“

10. V § 4 odseku (14) sa na konci prvej vety vkladá text: „alebo na určenom zbernom
dvore.“
11. V § 5 v odseku (2) sa slová za slovom „žltá“ nahrádzajú slovami: „v prípade vriec
pre plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály.“
12. Poznámka pod čiarou k odkazu 27) znie:
„27) § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 79/2015 Z. z.“
13. § 5 sa dopĺňa odsekom (5), ktorý znie: „Odpadové pneumatiky je možné odovzdať
a zhromažďovať na Zberných dvoroch v Košiciach: Pri bitúnku 11, Popradská,
Jesenského 4, Magnezitárska 11/A, Železiarenská 49.“
14. Doterajšie odseky 5 až 17 sa označujú ako 6 až 18.
15. V § 5 odseku (7) sa slovo v zátvorke nahrádza slovami: „kompostovacích
zásobníkoch 25a)“ a vypúšťa sa slovo: „prednostného“.
16. V § 5 odseku (13) sa v druhej vete v texte za slovami „s mestskými časťami“ vkladá
slovo: „ a školami.“
17. V § 5 sa text odseku (14) nahrádza textom: „veterinárne a humánne lieky
a zdravotnícke pomôcky nespotrebované fyzickými osobami je potrebné odovzdávať
do verejných lekární.“
18. Poznámka pod čiarou k odkazu 31) znie:
„31) § 21 ods. 1 Štatútu mesta Košice.“
19. § 6 sa v odseku (1) sa text bodu 3 nahrádza novým znením: „raz za dva týždne
u podzemných resp. polopodzemných zberných nádob s objemom 3 000 resp. 5 000
l.“
20. Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 4.
21. V § 6 odseku (2) v písmene a) a b) sa pred číselné označenie veľkosti kontajnerov
vkladá slovo “najmä.“ Na konci písmena a) a b) sa pripája veta: „ kontajner musí byť
umiestnený na spevnenej ploche s priamym prístupom z pozemnej komunikácie,“
22. V § 6 sa znenie odseku (4) nahrádza znením: „Odvoz triedených zložiek komunálneho
odpadu z miesta jeho vzniku podľa § 5 ods. 3 sa vykonáva minimálne raz za mesiac
v súlade s aktuálnymi podmienkami na splnenie štandardov zberu 33a).“
23. Poznámka pod čiarou k odkazu 33a) znie:
„33a) Príloha č. 10 vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.“

24. § 6 sa dopĺňa novým odsekom (9), ktorý znie: „Mesto zabezpečí najmenej dvakrát
ročne a to v jarnom a jesennom období kampaňový sezónny zber triedeného
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad 25a).“
25. Doterajšie odseky 9 až 15 sa označujú ako 10 až 16.
26. V § 7 sa v odseku (1) v bodoch 1 až 3 za čiarkou po texte pre fyzické osoby, vkladá:
„iba v centrálnej pešej zóne“
27. V § 7 odseku 1 bode 8 sa medzi veľkosť kontajnera 16 a 23 m3 vkladá „22“.
28. V § 7 odseku (1) sa vkladajú body 9 a 10, ktoré znejú: „(9) podzemné a polopodzemné
kontajnery o objeme 3 000 a 5 000 l pre zmesový komunálny odpad – pre sídliská“
a odsek „(10) podzemné a polopodzemné kontajnery o objeme 3 000 a 5 000 l pre
triedené zložky komunálnych odpadov – pre sídliská.“
29. V § 8 odseku (7) sa vypúšťa odkaz 38 a vkladá sa odkaz 21.
30. Vypúšťajú sa odkazy 37 a 38.
31. V § 11 odseku (1) sa znenie písmena h) nahrádza znením: „v prípade poškodenia
zbernej nádoby bez zavinenia pôvodcu, ako aj v prípade odcudzenia nádoby bude
pôvodcovi poskytnutá iná iba v prípade, že sa preukáže dokladom
o poškodení/odcudzení prostredníctvom Policajného zboru alebo Mestskej polície
v Košiciach,“
32. V § 11 odseku (1) sa v písmene k) za text „tlejúci odpad“ dáva čiarka, vypúšťa sa
písmeno „a“. Na konci textu sa vkladá text: „nehasené vápno, výbušný odpad,

nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny ani iné odpady
zvyšujúce riziko požiaru odpadu uloženého v zbernej nádobe.“
33. V § 11 odseku (1) sa znenie písmena m) nahrádza znením: „vytriedený biologicky
rozložiteľný odpad zo zelene ukladať do kompostovacieho zásobníka, do domácej
alebo komunitnej kompostárne,“
34. V § 11 odseku (5) sa v písmene a) sa v texte za slová počet zberných nádob vkladá
„cyklus zberu“.
35. V § 11 odseku
(5) sa dopĺňa písmeno g), ktoré znie: „do poskytnutého
kompostovacieho zásobníka umiestňovať iba pokosenú trávu, seno, lístie, kvety,
štiepky, piliny, minimalizované kusy konárov, odpad z ovocia.“
36. V § 11 odseku (6) sa v písmene a) na konci vkladá text „resp. inú prekážku,“
37. V § 11 odseku (6) sa v písmene b) sa za slová zberové vozidlo vkladá text „zberovej
spoločnosti“
38. V § 11 odseku (6) sa vkladá nové písmeno c), ktoré znie: „stanovište zberných nádob
bolo označené vodorovnou súvislou žltou čiarou ako zákaz parkovania všetkých
vozidiel na umožnenie prístupu vozidlu zberovej spoločnosti.“
39. Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako d) až g).
40. V § 11 odseku (6) sa znenie písmena g) nahrádza znením: „podzemné, polopodzemné
kontajnerové stanovištia a uzamykateľné stanovištia boli vopred odsúhlasené mestom
Košice a zberovou spoločnosťou; a aby ich stavebné riešenie bolo zabezpečené
v súlade s podmienkami osobitného predpisu16) (min. ohlásenia ako drobná stavba)“
41. § 11 odsek (6) sa dopĺňa novým písmenom h), ktoré znie: „uzamkýnanie
uzamykateľných stanovíšť bolo na území príslušnej mestskej časti zabezpečené
jednotným spôsobom – univerzálnym zámkom.“
42. V § 11 odseku (7) sa znenie písmena c) nahrádza znením: „ ukladať do odpadových
nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec tlejúci odpad, horúci popol, nehasené
vápno, výbušný odpad, nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé
kvapaliny ani iné odpady zvyšujúce riziko požiaru odpadu uloženého v zbernej
nádobe,“
43. V § 11 odseku (7) sa vkladá nové písmeno i), ktoré znie: „do poskytnutého
kompostovacieho zásobníka umiestňovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
z domácností, najmä živočíšneho pôvodu, mäsové a mliečne výrobky, zvieracie
exkrementy,“
44. V § 12 v odseku (1) sa v písmene a) vkladá na konci textu prvej zátvorky skratka
„VKM“ a na konci v druhej zátvorky sa vypúšťa skratka „VKM“,
45. § 12 sa dopĺňa novým odsekom (10), ktorý znie: „Zberová spoločnosť zabezpečuje
dodanie kompostovacieho zásobníka 25a), ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, na
kompostovanie ním vyprodukovaného biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu zo záhrad, na základe predloženej žiadosti, ktorá je zverejnená na webovom
sídle mesta www.kosice.sk a webovom sídle zberovej spoločnosti www.kosit.sk
46. Do § 13 sa vkladá nové písm. f), ktoré znie: „určuje spôsob spätného zberu
odpadových pneumatík“,
47. Doterajšie písmená f) až r) sa označujú ako g) až s).
48. V § 13 sa v písmene k) dopĺňa za slovo kontajnery slovné spojenie „ kompostovacie
zásobníky“.
49. V § 13 sa dopĺňajú nové písmená t) až w), ktoré znejú:
„t) dodanie kompostovacieho zásobníka25a), ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, na
kompostovanie ním vyprodukovaného biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu zo záhrad na základe predloženej žiadosti, ktorá je zverejnená na
webovom sídle mesta www.kosice.sk a webovom sídle zberovej spoločnosti
www.kosit.sk
u) zabezpečí dodanie kompostovacieho zásobníka na požiadanie vlastníka alebo
správcu bytového domu alebo bytu, ak ide o komplexnú bytovú výstavbu

s pozemkom so zeleňou alebo záhradu, ktorý je vo vlastníctve vlastníka bytového
domu alebo bytu tak, aby mohli tieto domácnosti kompostovať nimi
vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad 25a),
v) zabezpečuje najmenej dvakrát do roka v jarnom a jesennom období kampaňový
sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 25a),
w) zabezpečí najmenej jedenkrát do roka informačnú kampaň zameranú na zvýšenie
triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 25b),“
50. V § 13 sa doterajšie písmená s) až x) označujú ako x) až cc).
51. V § 13 sa doterajšie znenie písmena cc) nahrádza znením: „dezinfekciu zberných
nádob minimálne jedenkrát ročne.“
52. v § 15 v odseku (4) sa nahrádza odkaz pod čiarou pod číslom „53)“.

Čl. II.
Účinnosť
Táto zmena nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

JUDr. Martin Petruško
námestník primátora
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