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Dôvodová správa k návrhu VZN č. 113/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Leopoldov 

 

Názov materiálu: Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 113/2016 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Leopoldov 

Predkladateľ:  Ing. Silvia Grossová 

Dátum spracovania:  31.05.2016 

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo 

 

 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

        Zmena zákonov: 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nový  

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zrušený  

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

        Od 01.01.2016 nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“).  

        Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v ustanovení § 135 ods. 15 hovorí, že mesto je 

povinné vypracovať všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi a drobnými 

stavebnými odpadmi. Doteraz vydané všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bolo podľa 

právnych predpisov je nutné 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 je potrebné vypracovať nové 

VZN, v ktorom budú podrobne rozpracované aj ostatné zložky komunálneho odpadu.  

        V pôvodnom návrhu VZN neboli uvedené ulice, na ktorých sú rozmiestnené 1100 l 

zberné nádoby na separované odpady (sklo, kovy a VKM) a navrhujem ich tam uviesť. Sú 

vyznačené v návrhu VZN tučným písmom.  

 

Zhrnutie a odporúčania: 

        Odporúčame schváliť návrh VZN č. 113/2016. 

 

Návrh na uznesenie:  

        Mestské zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie III. ČASŤI Systém zberu a nakladania 

s jednotlivými druhmi odpadu § 12 Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov  

(papier, plasty, sklo, kovy a VKM) ods. c) Všeobecne záväzného nariadenia  č. 113/2016 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Leopoldov nasledovne:  

„- na uliciach: Jilemnického, Ivana Krasku, Janka Kráľa, Záhradnícka, Gucmanova, Hollého, 

Kukučínova, Holubyho, Bernolákova, Hurbanova, 1. mája, Hlohovská cesta, Rázusova, Emila 

Pauloviča, Gojdičova, Štúrova, Sládkovičova, Nám. sv. Ignáca“ a doplnenie, 

III. ČASŤI Systém zberu a nakladania s jednotlivými druhmi odpadu § 12 Nakladanie 

s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov  (papier, plasty, sklo, kovy a VKM) ods. d) 
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Všeobecne záväzného nariadenia č. 113/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Leopoldov nasledovne:  

„- na uliciach: Kukučínova, Gucmanova, 1. mája, Štúrova, Nádražná“ a doplnenie,  

III. ČASŤI Systém zberu a nakladania s jednotlivými druhmi odpadu § 12 Nakladanie 

s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov  (papier, plasty, sklo, kovy a VKM) ods. e) 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 113/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Leopoldov nasledovne:  

„- na uliciach: Gucmanova, Rázusova, 1. mája, Emila Pauloviča, Štúrova, Gojdičova, 

Nádražná“ 

 

Návrh nariadenia: 

        MZ schvaľuje VZN č. 113/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Leopoldov 

 

Prílohy: 

1. Návrh VZN č. 113/2016 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Leopoldov 

2. Staré VZN č. 82/2011 o odpadoch  

 

 
 


