Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe §§ 6 a 11 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto

DOPLNENIE A ZMENY NARIADENIA č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta   Ž i l i n y 


Číslo: 9/1993

Článok 12

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

	Podmienky nakladania s odpadmi, ich prepravy a likvidácie vychádzajú zo zákona č. 238/91 z 22. 5. 1991 a Nariadenia vlády SR č. 606/92 z 29. 9. 1992.

Odpadom je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie (zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia.
Pôvodcom odpadov je právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, pri ktorej činnosti vznikajú odpady. 
Každý pôvodca odpadu je povinný spracovať program odpadového hospodárstva, pričom vzniknutý odpad v maximálnej miere triediť a využívať ako druhotné suroviny. Iba ak jeho využitie nie je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie. 

Článok 20

ÚČTOVANIE ODVOZU A SKLÁDKOVANIE ODPADU

Fyzickým a právnickým osobám (pôvodcom odpadu) sú účtované: 
	odvoz odpadu
manipulácia na skládke
poplatok za uloženie odpadu
skládočné
prepravcom a prevádzkovateľom riadnej skládky, ktorý poplatok za uloženie odpadu a skládočné štvrťročne odvádza na účet MsÚ v Žiline. 

	Za komunálny odpad, ktorého pôvodcom je v zmysle zákona mesto Žilina, sa účtuje odvoz odpadu a manipulácia na skládke. Za komunálny odpad, ktorého pôvodcom sú iné obce žilinského regiónu, ako aj ostatným pôvodcom, je účtovaný odvoz odpadu, manipulácia na skládke, poplatok za uloženie odpadu a skládočné. 

Cena za odvoz odpadu, manipulácia na skládke, skládočné, ako aj prípadné zľavy na skládočnom pre iné obce žilinského regiónu a prirážky skládočného pre pôvodcov v zmysle čl. 12, ods. 3 schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.
Pre obdobie do 31. 12. 1994 za komunálny odpad umiestnený na skládke v Považskom Chlmci, ktorého pôvodcom sú iné obce žilinského regiónu, ako aj ostatným pôvodcom je stanovené skládočné vo výške 120,- Sk/1t.
Pre obdobie do 31. 12. 1993 za dočasné skládkovanie iného odpadu umiestneného na skládke v Považskom Chlmci (so súhlasom MsÚ Žilina a príslušného orgánu štátnej správy) je stanovené skládočné vo výške 500,- Sk/1t.
Poplatok za uloženie odpadov sa stanovuje podľa sadzieb uvedených v zákone č. 309/92 Zo 6. 5. 1992.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 4. 10. 1993. 
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