č. 7/2015
Mesto Nováky v zmysle § 6 ods. 1 Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
a s použitím Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 1/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi v platnom znení mení a dopĺňa takto :
1. V článku II. ods. 6. sa pôvodné znenie v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým
znením:
Drobný stavebný odpad (ďalej len DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, na vykonanie ktorých sa
nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu – Mestskému
úradu v Novákoch, oddeleniu výstavby a rozvoja mesta, prípadne nie je podľa stavebného
zákona potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu a za ktorý sa platí miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. V článku II. ods. 17. sa pôvodné znenie v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým
znením:
Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a DSO pri ktorom ich pôvodca
platí miestny poplatok za komunálne odpady a DSO ustanovený podľa osobitného
predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných
pôvodcom za daný čas.

3. V článku VI. ods. 1. písm. e) sa pôvodné znenie v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa
novým znením:
Zabezpečuje najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov a oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
4. V článku VII. ods. 2. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania DSO – pôvodné
znenie sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa týmto novým znením:

VII.
Systém zberu, prepravy a zhodnocovania a zneškodňovania odpadov
2. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania DSO
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

Na území mesta pre držiteľov DSO – fyzické osoby, sa na zber DSO uplatňuje
množstvový systém zberu.
Prepravu a zneškodňovanie DSO zabezpečuje na území mesta výhradne oprávnená
organizácia, ktorá je povinná zneškodniť DSO výhradne v zariadeniach na
zneškodňovanie DSO, spĺňajúce požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.
Držitelia DSO - fyzické osoby, sú povinní zabezpečiť si na vlastné náklady odvoz DSO
do zberného dvora, kde DSO bezplatne odovzdajú o váhe max. 1000 kg ročne pre jednu
domácnosť.
Držitelia DSO - fyzické osoby, sú povinní zabezpečiť si na vlastné náklady odvoz DSO
o váhe nad 1000 kg do zberného dvora, kde DSO odovzdajú. Za DSO nad váhu 1000 kg
ročne pre jednu domácnosť sú držitelia odpadu - fyzické osoby povinní uhradiť
poplatok ustanovený podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Držitelia DSO, ktorým sú právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia, sú
povinní zabezpečiť si odvoz a zneškodnenie DSO na vlastné náklady u oprávnenej
organizácie.
Záverečné ustanovenia

1.
2.

Toto VZN bolo schválené MsZ v Novákoch dňa 23. 11. 2015, uznesením č. 201/2015.
VZN nadobudne účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
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