Dodatok č. 2 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. 2 k VZN č. 6/2019 v znení Dodatku č.1 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica.
§1
Predmet dodatku
Predmetom dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 6/2019 v znení Dodatku č.1 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská
Štiavnica je zmena v:
I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 6, ods.3 písm. a)
II. ČASŤ Nakladanie s jednotlivými druhmi komunálnych odpadov
§ 8, bod 3, písm. a), b), ods.4, odst.5
§ 9 ods.3, ods.9
IV. ČASŤ SANKCIE
§ 25
V. ČASŤ PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 26

§2
Zmeny v ustanoveniach
I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 6, ods. 3, písm. a)
sa mení text tohto znenia:

a) pre zmesový KO:
- nádoby typizované pre zber KO (norma DIN 30 700, UNI 9260) s objemom 660 l,
770 l, 1 100 l, plastové alebo kovové,
- nádoby typizované pre zber KO (norma DIN 30 740) s objemom 120 l a 240 l,
plastové,
- nádoby pre zber KO plastové alebo kovové s objemom 110 l,
- plastové vrecia – len pre fyzické osoby - poplatníkov,
špecificky označené plastové vrecia – len pre podnikateľské subjekty
a nahrádza sa textom:
a) pre zmesový KO:
nádoby typizované pre zber KO (norma DIN 30 700, UNI 9260) s objemom 660 l,
770 l, 1 100 l, plastové alebo kovové,
- nádoby typizované pre zber KO (norma DIN 30 740) s objemom 120 l a 240 l,
plastové,
- nádoby pre zber KO plastové alebo kovové s objemom 110 l,
- plastové vrecia – len pre fyzické osoby - poplatníkov, okrem fyzických osôb poplatníkov, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na ul. A. Kmeťa 1 – 18,
Banská Štiavnica
- špecificky označené plastové vrecia – len pre podnikateľské subjekty (označené
logom) a pre fyzické osoby - poplatníkov, ktoré majú trvalý alebo prechodný
pobyt na ul. A. Kmeťa 1 – 18, Banská Štiavnica (označené logom+FO).
- fyzickým osobám - poplatníkom, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na
ul. A. Kmeťa 1 – 18, Banská Štiavnica budú tieto špecificky označené plastové
vrecia doručené prostredníctvom zberovej spoločnosti Technické služby
Banská Štiavnica, m.p. každoročne do 31.12. príslušného roka.
II. ČASŤ Nakladanie s jednotlivými druhmi komunálnych odpadov
§ 8 ods.3 písm. a) a písm. b)

sa mení text tohto znenia:
Počet zberových nádob a interval odvozu zmesového KO:
a) Pre držiteľov odpadu (rodinné domy), ktorí užívajú ZN s objemom 110 l, je
minimálny počet 1 ks ZN pre 1 – 4 osoby pri intervale zberu 1 krát za dva týždne,
1 ks ZN pre 4-6 osôb intervale zberu 1 krát za týždeň a 2 ks ZN pre 6-10 osôb pri
intervale zberu 1 krát za týždeň. Pri užívaní nádob s objemom 240 l je minimálny
počet 1 ks pre 6-10 osôb pri intervale zberu 1 krát za týždeň. Konkrétne intervaly
zberu oznámi organizácia TS m. p. v zmysle § 5 ods. 15. V prípade použitia ZN
s iným objemom alebo iným intervalom zberu ako je uvedené vyššie sa
minimálny počet ZN určí ekvivalentným prepočtom.
b) Pre držiteľov odpadu (bytové domy), ktorí užívajú ZN s objemom 1100 l, je
minimálny počet 2 ks ZN pre 25 bytových jednotiek s intervalom zberu 1 krát za
týždeň. Pri užívaní ZN s objemom 660 l a 770 l je minimálny počet 2 ks ZN pre
15 bytových jednotiek s intervalom zberu 1 krát za týždeň. V prípade použitia ZN
s iným objemom alebo iným intervalom zberu ako je uvedené vyššie sa

minimálny počet ZN určí ekvivalentným prepočtom
a nahrádza sa textom tohto znenia:
Počet zberových nádob a interval odvozu zmesového KO:
a) Držiteľ odpadu v rodinných domoch je povinný zabezpečiť si ZN na zmesový KO
pri intervale zberu raz za 2 týždne:
- pre domácnosť s počtom osôb 1-5 minimálne 1 ks ZN s objemom 110 l,
maximálne však 1 ks ZN s objemom 240 l
- pre domácnosť s počtom osôb 6 a viac minimálne 1 ks ZN s objemom 110 l,
maximálne však 2 ks ZN s objemom 240 l
V prípade použitia ZN s iným objemom alebo iným intervalom zberu ako je
uvedené vyššie sa minimálny a maximálny počet ZN určí ekvivalentným
prepočtom.
b) Držiteľ odpadu v bytových domoch je povinný zabezpečiť si ZN na zmesový KO
pri intervale zberu raz za týždeň minimálne 1 ks ZN s objemom 1 100 l,
maximálne však 3 ks ZN s objemom 1 100 l pre 25 bytových jednotiek.
V prípade použitia ZN s iným objemom alebo iným intervalom zberu ako je
uvedené vyššie sa minimálny a maximálny počet ZN určí ekvivalentným
prepočtom.
§ 8 ods.4
sa mení text tohto znenia
4. 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
a nahrádza sa textom tohto znenia:
4. Fyzická osoba – poplatník môže ukladať zmesový KO aj na zberný dvor v množstve
do 30 kg na domácnosť na 1 odber /za mesiac bezplatne. Množstvo zmesového KO nad
30 kg je klasifikované ako mimoriadny odber, ktorý je spoplatnený podľa aktuálneho
cenníka.
Bezplatný odber zmesového KO si nemôžu uplatniť držitelia odpadu, ktorí sú zverejnení
v zozname daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatkoch na webovej stránke
mesta Banská Štiavnica.
V prípade uhradených nedoplatkov sa držiteľ odpadu preukáže príslušnými dokladmi
o uhradení celkového dlhu a odpad mu bude odobraný.
§ 8 ods.5
sa mení text tohto znenia
5.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 v množstve 30 kg na nehnuteľnosť na 1 odber
bezplatne. Množstvo zmesového KO nad 30 kg je klasifikované ako mimoriadny odber, ktorý

je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.
a nahrádza sa textom tohto znenia:
5.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 v množstve 30 kg na nehnuteľnosť na
1 odber/za mesiac bezplatne. Množstvo zmesového KO nad 30 kg je klasifikované ako
mimoriadny odber, ktorý je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka. Bezplatný odber
zmesového KO si nemôžu uplatniť držitelia odpadu, ktorí sú zverejnení v zozname
daňových dlžníkov na webovej stránke mesta Banská Štiavnica.
Bezplatný odber zmesového KO si nemôžu uplatniť držitelia odpadu, ktorí sú zverejnení
v zozname daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatkoch na webovej stránke
mesta Banská Štiavnica.
V prípade uhradených nedoplatkov sa držiteľ odpadu preukáže príslušnými dokladmi
o uhradení celkového dlhu a odpad mu bude odobraný.

§ 9, ods.3
sa mení text tohto znenia
Podnikateľský subjekt je povinný oznámiť Mestu Banská Štiavnica: a) objem a počet
typizovaných zberných nádob, do ktorých zberá zmesový komunálny odpad, pričom si
vyberie z ponúknutých možností uvedených v oznámení, b) interval vyprázdňovania zbernej
nádoby na zmesový komunálny odpad, pričom si vyberie z ponúknutých možností uvedených
v oznámení.
a nahrádza sa textom tohto znenia:
Podnikateľský subjekt je povinný oznámiť Mestu Banská Štiavnica systém
množstvového zberu komunálneho odpadu, pričom si má možnosť vybrať si
kontajnerovo – intervalový systém zberu alebo systému zberu do špecificky
označených plastových vriec.
V prípade systému zberu do špecificky označených plastových vriec si podnikateľský
subjekt svoju oznamovaciu povinnosť splní zakúpením potrebného množstva vriec
v Klientskom centre Mesta Banská Štiavnica.
V prípade kontajnerovo – intervalového systému zberu podnikateľský subjekt oznámi:
a) objem a počet typizovaných zberných nádob, do ktorých zberá zmesový
komunálny odpad, pričom si vyberie z ponúknutých možností uvedených v
oznámení,
b) interval vyprázdňovania zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad, pričom si
vyberie z ponúknutých možností uvedených v oznámení.

§ 9, ods. 9
sa mení text tohto znenia:
Pokiaľ podnikateľský subjekt ukladá zmesový KO výlučne do špecificky označených
plastových vriec podľa bodu 6, netýka sa ho oznamovacia povinnosť podľa bodu 3. Pokiaľ
podnikateľský subjekt ukladá zmesový KO aj do iných zberných nádob, týka sa ho
oznamovacia povinnosť podľa bodu 3.
a nahrádza sa textom tohto znenia:
Podnikateľský subjekt je povinný ukladať zmesový KO výlučne do zberných nádob
oznámených v rámci kontajnerovo – intervalového systému zberu podľa § 3 alebo do
špecificky označených plastových vriec. Pokiaľ podnikateľský subjekt vyloží odpad
v inom ako špecificky označenom plastovom vreci, koná tak v rozpore s týmto VZN,
za čo mu môže byť udelená pokuta podľa Časti IV § 24 tohto VZN. Podnikateľský
subjekt má zakázané ukladať zmesový KO do verejne prístupných nádob a do nádob,
ktoré užíva v domácnosti ako poplatník – fyzická osoba.
§ 9, ods.10
Vypúšťa sa ods.10 v tomto znení:
10. Kontrolnú činnosť k údajom uvedeným v oznámení podľa bodu 3 vykonáva poverený
pracovník organizácie TS, m. p., zamestnanec Mesta Banská Štiavnica alebo Mestská
polícia.
a ods.11 sa tým prečísluje na ods.10.

IV. ČASŤ
SANKCIE
sa dopĺňa
§ 25 Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :
a) zberová spoločnosť t.j. Technické služby Banská Štiavnica, m.p.
zamestnanci),
b)mestský úrad (poverení zamestnanci),
c) mestská polícia

V. ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 25 sa prečísluje na § 26

(poverení

§3
Záverečné ustanovenia
1. Na Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2019 v znení Dodatku č.1 sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica dňa 08.12.2021 uznesením č. 135/2021
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.

Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.
primátorka mesta

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 14. 12. 2021
Zvesené z úradnej tabule dňa:

