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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. Schvaľuje
1. návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 6/2013 o odpadoch

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mestské zastupiteľstvo prijalo dňa 06.05.2013 všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„VZN“) č. 6/2013 o odpadoch, ktoré bolo novelizované VZN č. 1/2015.
Dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť nový zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch, podľa
ktorého ustanovenia § 81 ods. 20 je obec povinná zaviesť pre drobný stavebný odpad
množstvový zber, čomu musí zapracovať do všeobecne záväzného nariadenia
Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v ustanovení § 135 ods. 15 hovorí, že obec je
povinná všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi vydané podľa doterajších právnych predpisov uviesť do súladu s týmto zákonom do
30. júna 2016.
Keďže uvedený zákon rieši viaceré oblasti nakladania so zložkami komunálneho
odpadu a je potrebné riešiť spôsob a systém zberu jednotlivých zložiek bude potrebné
vypracovať nové VZN, v ktorom budú podrobne rozpracované aj ostatné zložky komunálneho
odpadu. Bude preto v ďalšom kroku pripravený návrh nového VZN o odpadoch v podmienkach
nového zákona o odpadoch.
Predkladané VZN je v súlade s právnym poriadkom SR a rieši iba časť – drobné
stavebné odpady a zosúlaďuje už prijaté VZN 21/2015 o poplatku, ktoré bolo prijaté Mestským
zastupiteľstvom v Žiline dňa 07.12.2015 a nadobudlo účinnosť 01.01.2016, v ktorom je
zavedený poplatok za kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, pričom dopad
na rozpočet mesta možno očakávať pozitívny.
Materiál bol prerokovaný na Mestskej rade v Žiline, komisiách územného plánovania a
výstavby, finančnej a životného prostredia, ktoré ho odporúčali prijať.
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Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 81 ods. 8 písm. f) a ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto
NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina

č. .../2016,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o odpadoch
Čl. 1
1.

V článku 11 sa doterajšie odseky 1 a 2 sa nahrádzajú novým textom, ktorý znie:
„1. Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny
poplatok za drobné stavebné odpady.
2. Na odpad uvedený v odseku 1 sa zavádza na území Mesta Žilina množstvový zber
a uvedený odpad fyzické osoby odovzdajú na zberný dvor v Žiline - ul. Jánošíkova.
Oprávnená organizácia urobí záznam a vydá doklad o množstve odovzdaného DSO na
základe ktorého správca dane poplatku vyrubí poplatok.“

2.

Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 6/2013 o odpadoch
na území Mesta Žilina ostávajú nezmenené.
Čl. 2

1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline
dňa ..............

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mesta, t. j. ................

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina
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