SCHVÁLENÉ VZN BOLO

VYVESENÉ DŇA: j 4 02 2019
ZVESENÉJDŇA:
Q 1 03 2019
PODPIS: zK
Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
„zákon o odpadoch")vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1 /2019/VZN
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský
Mikuláš v znení VZN č. 18/2016/VZN, VZN č. 5/2017/VZN, VZN č. 8/2017/VZN.

Článok 1
Základné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení
VZN č. 18/2016/VZN, VZN č. 5/2017/VZN, VZN č. 8/2017/VZN sa mení a dopĺňa takto:
A) II. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta:

2.

a)

pri činnosti fyzických osôb,

b)

pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie,

c)

z činností pri čistení verejných komunikácií, vrátane verejnej zelene, parkov a cintorínov."

V

§ 7

odsek

1

v prvej vete

sa za slovami

"spätný zber"

vypúšťajú slová "a zber

prostredníctvom zberného miesta".
3.

V § 7 odsek 1 v prvej vete sa za slovom "akumulátorov" bodka nahrádza čiarkou a za čiarku
sa vkladajú slová "elektroodpadu z domácností a odpadových pneumatík".

4.

V § 7 odsek 5 v tretej odrážke sa za slovom "odpadu" bodka nahrádza čiarkou a vkladá sa
text v znení:
zber odpadov z papiera a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky
organizovanými materskými a základnými školami, ktorých zriaďovateľom je mesto,
- výkup odpadov 21a> prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľom
prevádzkujúcim zariadenie na výkup odpadov alebo mobilným spôsobom."
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a) znie:
" § 3 odsek 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení"

B)

III. ČASŤ
NAKLADANIE S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI KOMUNÁLNYCH ODPADOV

5.

V § 10 odsek 3 v prvej vete sa za slová "stavebný odpad" vkladajú slová "v rozsahu nad
prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v prílohe č. 8a zákona o odpadoch".

6.

V § 11 odsek 1 sa za slová "stavebným odpadom" vkladá čiarka a slová "s odpadom z bežných
udržiavacích prác, na vykonanie ktorých nie je potrebné povolenie podľa stavebného
zákona,2Za".
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
"§ 55 odsek 2, písm. b), c)

a § 46 pís. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku v platnom znení"

C)

IV. ČASŤ
TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU

7.

V § 12 odsek 2 písm. d) sa za slovo "z domácnosti"

vkladajú slová

"a odpadových

pneumatík".
8.

V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
"f) odovzdaním vyseparovaného odpadu v zariadení na výkup odpadov,
g) zberom odpadu papiera a odpadu z viacvrstvového materiálu na báze lepenky (kompozity)
na základných a materských školách zriadených mestom."

9.

V § 15 odsek 2 sa slová "Občania môžu odovzdať použité batérie a akumulátory:"
nahrádzajú slovami "Obyvatelia mesta môžu odovzdať použité prenosné batérie
a akumulátory24a a použité automobilové batérie a akumulátory z motorových vozidiel:"
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a) znie:
" § 42 odsek 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení"

10. V § 17 odsek 2 znie:
"Zber použitého šatstva a textílií sa vykonáva do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré
sú umiestnené na:
zberných dvoroch na Podtatranského ul. a Okoličianskej ul.,
v areáli triediacej haly na Žiarskej ul."
11. V § 18 odsek 2 písm. b) sa za slovo "termín" vkladajú slová "a miesto",
12. V § 18 odsek 2 písm. c) sa druhá veta vypúšťa.
13. V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"pristavením kontajnerov na požiadanie správcu bytového domu

v jarnom a jesennom

období."

D)

V. ČASŤ
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM

14. V § 20 odsek 4 znie:
" Zber zeleného odpadu v meste je zabezpečený:
a)

zberom 1 x za dva týždne zo zberných nádob hnedej farby s objemom 240 I v termínoch
podľa kalendára separovaného zberu,

b) zberom na zberných dvoroch na Podtatranského ul. a Okoličianskej ul.,
c)

kalendárovým zberom v termínoch stanovených v kalendári zberu,

d)

zberom živých vianočných stromčekov v období od 07.01. do 31.01. uložených pri
zberných nádobách na zmesový komunálny odpad."

15. V § 20 odsek 7 v prvej vete sa slovo "vrecia" nahrádzajú slovami "zberné nádoby".
16. V § 20 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 12.
E) VII. ČASŤ
PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA
17. V § 23 odsek 3 znie:
"Na zberný dvor môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu
len fyzická osoba, ktorá je poplatníkom mesta za komunálny odpad. „
18. V § 23 odsek 4 sa slová „a dokladom o zaplatení poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad" nahrádzajú slovami "alebo Rozhodnutím o vyrubení miestneho poplatku
za komunálny odpad
19. V § 23 odsek 6 sa v druhej odrážke za slovom "azbest" bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa
tretia odrážka, ktorá znie:
lieky po dátume spotreby."
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1)

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom
nariadení dňa 11.02.2019.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli
a účinnosť 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. 8/2016/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 účinné
od 04.01.2017, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2017/VZN
účinné

od 12.07.2017 a

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č.

8/2017/VZN účinné od 11.10.2017.
4)

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský
Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016/VZN o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Liptovský Mikuláš.

/«
Ing. JánJBIclíiáč, PhD.
primátor mesta

