Dodatok č. 1 k
Číslo

1 /2016

Všeobecne záväznému nariadeniu
TURČiANSKE

TEPLICE

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

Výtlačok 1

-8)- 3

v súlade s § 6 ods. l zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
vydáva

Dodatok č. 1 k
v

,

_

,

VSEOBECNE ZA VAZNEMU NARIADENIU
MESTA TURCIANSKE TEPLICE
č.l/2016
v

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
Návrh tohto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) bol vyvesený, zverejnený na
pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov nasledovne:
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa
Zverejnené na internetovej stránke mesta dňa
Dátum začiatku pripomienkového konania
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania

10. 10.2017
10.10.2017
10.10.2017
20.10.2017

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1,03901 Turčianske
Teplice, resp. do podateľne MsÚ
- elektronicky na adresu: prednosta@turciansketeplice.sk,
michal.sikeli@turciansketeplice.sk

I Vyhodnotenie

pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa

Návrh VZN redloženv na rokovanie mestského zastu iteľstva
Dňa
Schválené uznesením Č.
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa
VZN nadobudlo účinnosť dňom

I

23.10.2017

26.10.2017
99/2017
27.10.2017
11.11.2017

DODATOK č. 1 k
VŠEOBECNE ZÁ VÄZNÉMU NARIADENIU MEST A TURČIANSKE
TEPLICE
Č.

1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Mestské zastupiteľstvo mesta Turčianske Teplice v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 3 a 8 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") sa uznieslo na tomto dodatku k všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Turčianske Teplice Č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi:

l.
Doterajšie znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Turčianske Teplice Č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len "VZN") sa
mení a doplňa nasledovne:

1.

V čl. 16 "Nakladanie
nasledovne:

so zmesovým komunálnym

odpadom"

sa ods. 6 mení a zme

,,6. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú zahrnuté do
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a znáša ich pôvodný
pôvodca odpadu. Mesto ustanovuje výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový
komunálny odpad a spôsob ich úhrady nasledovne:

2.

aj

Zberná nádoba na zmesový komunálny odpad 110 litr.: 35 es DPH
Zberná nádoba na zmesový komunálny odpad 1100 litr.: 324 es DPH

b)

Náklady za zberné nádoby na zmesový komunálny odpad podľa písmena aj uhrádza
pôvodný pôvodca odpadu poverenej zberovej spoločnosti na základe kúpnej zmluvy. "

V čl. 23. "Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov" sa v ods. 3 vypúšťa nasledovný text:
"a hnedé plastové vrecia"

3.

V čl. 23. "Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov" sa v ods. 4 vypúšťa nasledovný text:
"a vrecia"

4.

V čl. l5 "Komunálne odpady v systéme zberu" sa na koniec ods. 1 doplňa text:
,,- Opotrebované pneumatiky"
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5.

V čl. 15 "Komunálne odpady v systéme zberu" sa v ods. 3 vypúšťa nasledovný text:
,,- Opotrebované pneumatiky"

6.

Čl. 34 "Nakladanie s odpadovými pneumatikami" sa mení a znie nasledovne:
"Čl. 34.
Nakladanie s odpadovými pneumatikami

7.

l.

Fyzická osoba je povinná pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou,
odovzdať na Zberný dvor alebo distribútorovi pneumatík okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného
osobe
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

2.

Fyzická osoba - podnikateľ a právnické osoby sú povinné pneumatiku po tom, ako sa
stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného
osobe
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

3.

Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach
bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na
dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu. "

V čl. 35 .Zbemý dvor" sa ods. 2 mení a znie nasledovne:
,,2. Fyzická osoba môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať nasledujúce oddelene
zbierané zložky komunálneho odpadu: obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov,
skla, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, objemný odpad, odpadové pneumatiky. "

8.

V čl. 35 .Zbemý dvor" sa v ods. 4 vypúšťa nasledovný text:
"odpadové pneumatiky a"

9.

V čl. 31 "Nakladanie s elektroodpadmi z domácností" sa vypúšťa ods. 5 v celom rozsahu.
Odstavec ,,6" sa označuje ako odstavec ,,5", odstavec ,,7" sa označuje ako odstavec ,,6",
odstavec ,,8" sa označuje ako odstavec ,,7", odstavec ,,9" sa označuje ako odstavec ,,8".

II.
1.

Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia mesta Turčianske Teplice
o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
nezmenené.

2.

Tento dodatok Č. 1 k VZN bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva Č. 9912017
dňa 26.10.2017 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia n ' dnej tabuli mesta.
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