
Mesto Liptovský Míkuláš na základe ustanovenia 5 6 ods. 2 zákona Č. 369/1990 Zb. O

obecnom zriadenl v znenl neskoršĺch zmien a doplnkov a 5 81 ods. 8 zákona Č. 79/2015 Z. z. o

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni (d‘alej len zákon o odpadoch“)

vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie

Č. 512017NZN

o nakladani s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na územi mesta Liptovský

Mikuláš, ktorým sa meni a dop[ňa Všeobecne závazně nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č.

8/2016/VZN o nakladanl S komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

Liptovský Mikuláš v znení Všeobecne závazného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš Č. 18/2O16NZN O

nakladani s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský

Mikuláš účinné od 04.D1.2D17.

Článok I
Základné ustanovenia

Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladani s

komunálnymi odpadmi a 5 drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znenl

Všeobecne závazného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš Č. 18/2016/VZN o nakladanl s komunálnymi

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš sa mení a dop[ňa takto:

A) II. ČASt
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. V 52 ods. 5 písm. k) sa za slovami stavebné odpady‘ nahrádza „bodka“ čiarkou“.

2. V5 2 ods. 5 sa za písm. k) vkladá nové písm. I), ktorě znie:

‚1) odpadové pneumatiky“.

3. V 55 písm. m) sa za slovami „tohto VZN“ nahrádza „bodka“ „Čiarkou“.

4. V5 5 sa za písm. m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

..n) odovzdanie odpadových pneumatik nazberných dvoroch podlá 5 ha tohto VZN.“

B) III. ČASt

NAKLADANIE S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI CDPADOV

5. V5 9 ods. 6 v šiestej odrážke sa za slovami „reštauraČný odpad“ vypúštá čiarka a vkladajú sa

slová,, od prevádzkovateľov kuchýň,“.

6. V5 9 ods. G sa v deviatej odrážke za slovami uhynuté zvieratá“ bodka nahrádza Čiarkou

a vkladá sa nová odrážka, ktorá znie: odpadové pneumatiky.‘

7. Za 11 sa vkladá 511a, ktorý vrátane nadpisu znie:

5 Ha

Nakladanie s odpadovými pneumatikami

1. Konečný použlvateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou

pneumatikou, odovzdať:

a) distribútorovi pneumatik okrem odpadových pneumatik umiestnených na kolesách starého

vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateíovi

starých vozidiel alebo

b) na zberný dvor.

2. Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky: 27-DB- 2017

Tolo všeob. záv. nariadenía bolu wywesená dňa
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a) do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa nich,

b) do veľkoobjemových kontajnerov určených na zber objemného odpadu,

e) na verejné priestranstvá.“

C) IV. ČASŤ

TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU

8. V 5 12 ods. 1 písm. h) sa za slovom „odpad“ nahrádza „bodka“ „čiarkou“.

9. V 5 12 ods. isa za písm. h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

1) odpadové pneumatiky.“

10. V 5 13 sav jeho názve za slovo „skla“ vkladajú slová „a viacvrstvových kombinovaných

materiálov“

11. V 5 13 ods. 2, písm. d) sa za slová „zber kovov“ vypúšta dvojbodka a vkladajú sa slová „a

viacvrstvových kombinovaných materiálov:

D) Vlll.ČASt

PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA

12. V * 23 ods.2 sa tabuľka dopĺňa o odpad:

160103 Odpadové pneumatiky O

13. V 5 23 ods. 6 sa za slovom „azbest“ nahrádza „čiarka“ „bodkou“.

14. V 5 23 ods. 6 sa vypúšta tretia odrážka v znení „opotrebované pneumatiky — pneumatiky je

možné odovzdat len distribútorovi pneumatík“.

E) X.ČASt

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15. V *26 sa vypúšta ods. 3.

Doterajší ods. 4 sa označuje ako ods. 3.

Čiánok Z

Záverečné ustanovenia
1) Mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom

nariadení dňa 22.06.2017

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnost pätnástym dňom vyvesenia na

úradnej tabuli a účinnost pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. S /2016/VZN o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 18/2016/VZN o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Liptovský Mikuláš.

4) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský

Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia Č. 812016/VZN o

nakladani s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnýrpi odadmi na území mesta

Liptovský Mikuláš. 4,
(P“,

lng.Mán BI áč, PhD.

Primátor mesta
110 všeob. záv. qariadenie je účuná

12-07-2017

Upt. Mikuláši dňa


