Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2019
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Banská Štiavnica
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v zmysle § 4 ods. 3 písm. d), h), i) a n) a podľa
§ 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a
doplnkov a v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa uznieslo na schválení
návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica.
§1
Predmet dodatku
Predmetom dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 6/2019 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica je
zmena Časti I. Základné pojmy § 2, § 4 a Časti II. § 8.
§2
Zmeny v ustanoveniach
1. V Časti I. § 2 Základné pojmy sa ruší bod č. 42. s textom tohto znenia: „Program
odpadového hospodárstva mesta je základný dokument pre riadenie odpadového
hospodárstva mesta v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona o odpadoch, určujúci najmä
smerovanie a ciele odpadového hospodárstva mesta a opatrenia na ich dosiahnutie“
2. V Časti I. § 4 Spoločné ustanovenia sa rušia body č.1 a č. 2 s textom tohto znenia:
„1. Mesto Banská Štiavnica (ďalej len „Mesto“) vypracováva program odpadového
hospodárstva mesta (ďalej len POH) v súlade so zákonom o odpadoch a je povinné
schválený POH dodržiavať.
2. Mesto zabezpečuje aktuálnosť POH mesta na základe monitoringu existujúceho stavu
odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových
trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich
zákonných povinností.“
Ostatné body § 2 sa prečíslujú smerom nahor.
3. V Časti II. § 8 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom fyzických osôb –
poplatníkov sa vkladá bod č. 4 s textom tohto znenia: „Fyzická osoba – poplatník môže
ukladať zmesový KO aj na zberný dvor v množstve do 30 kg na domácnosť na 1 odber
bezplatne. Množstvo zmesového KO nad 30 kg je klasifikované ako mimoriadny odber,
ktorý je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka“.
Body za ním nasledujúce sa tak prečíslujú.

Ďalej sa dopĺňa bod č. 4, po prečíslovaní bod č. 5 s textom tohto znenia: „Držitelia
odpadu, ktorými sú vlastníci alebo správcovia nehnuteľností, ktorí využívajú svoje
nehnuteľnosti na rekreačné účely a nezdržujú sa v čase odvozu odpadu na území mesta,
môžu ukladať zmesový KO na zberný dvor.“
a nahrádza sa textom:
„ Držitelia odpadu, ktorými sú poplatníkmi mesta a sú vlastníci alebo správcovia
nehnuteľností, ktorí využívajú svoje nehnuteľnosti na rekreačné účely a nezdržujú sa
v čase odvozu odpadu na území mesta, môžu ukladať zmesový KO na zberný dvor
v množstve 30 kg na nehnuteľnosť na 1 odber/ za deň bezplatne. Množstvo zmesového
KO nad 30 kg je klasifikované ako mimoriadny odber, ktorý je spoplatnený podľa
aktuálneho cenníka“.
§3
Záverečné ustanovenia
1. Na Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Banská
Štiavnica dňa 14. októbra 2020 uznesením č. 118/2020
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta Banská
Štiavnica a účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta
Banská Štiavnica.
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