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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2020
Komisia
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. návrh doplnenia všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch

DÔVODOVÁ SPRÁVA
-

-

platné VZN o odpadoch dopĺňame o školský zber, nakoľko došlo k zmene zákona od
1.7.2020, § 16a, kde nastáva školským zariadeniam zákonná povinnosť najneskôr do
konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznámiť druh a množstvo
vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej
organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou,
v ktorej sa tento zber vykonáva.
Od 1.7.2020 nastáva zákonná povinnosť pre mesto zabezpečiť aj zber triedeného
odpadu od právnických osôb.
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Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky, podľa § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 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“)
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch.
Všeobecne záväzné nariadenie
č. .../2020,
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2018

Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 16/2018 o odpadoch sa mení a dopĺňa takto:
V článku 9 sa nahrádza bod 1:
1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov od fyzických
osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb na ktoré sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, znáša Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej OZV),
s ktorou mesto uzatvorilo zmluvu.
V článku 9 sa za odsek 8 vkladá nový odsek č.9, ktorý znie:
9. V prípade, že školské zariadenie vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností je povinné viesť o tom
evidenciu a vyzbierané množstvá odpadov hlásiť obci a organizácií zodpovednosti
výrobcov, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.
Ostatné ustanovenia všeobecného záväzného nariadenia č. 16/2018 o odpadoch ostávajú
naďalej v platnosti a nezmenené.
Článok 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. .....................
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta
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