VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DUBNICA NAD VÁHOM
č. 5/2020
zo dňa 16. 12. 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom
č. 14/2019 zo dňa 12.12.2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Dubnica nad Váhom
Mesto Dubnica nad Váhom v zmysle § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g), § 4 ods. 3 písm. g),
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s ustanovením § 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
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2020:

I.

Predmet všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom č. 14/2019 (ďalej len VZN č.
14/2019) sa mení nasledovne:
1. I. ČASŤ – ÚVODNÉ USTANOVENIE
V článku 2 (Základné pojmy) sa dopĺňa nový ods. 3, ktorý znie:
„ 3. Elektronická evidencia komunálnych odpadov – je elektronická identifikácia a evidencia
miery zapojenosti do zberov vybraných druhov a vyhradených druhov komunálnych
odpadov jednotlivými platiteľmi miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady počas kalendárneho roka pomocou identifikátorov vydaných mestom.“
2. II. ČASŤ
V článku 3 (Spoločné ustanovenia)
a) sa pôvodné znenie ods. 4 vypúšťa a nahrádza sa textom:
„4. Mesto Dubnica nad Váhom je povinné dodržiavať schválený program odpadového
hospodárstva podľa zákona o odpadoch.“
V článku 5 (Povinnosti pôvodcu KO)
b) sa v znení ods. 1 písm. e/ vypúšťajú za čiarkou slová:
„referáte životného prostredia (...) čierne“,
c) sa dopĺňa nové písm. h/, ktoré znie:
„h/ umožniť mestu alebo subjektom povereným mestom označenie zbernej nádoby na
zmesový KO identifikačnou nálepkou alebo iným spôsobom,
d) sa dopĺňa nové písm. ch/, ktoré znie:
„ch/ umožniť mestu kontrolu obsahu zbernej nádoby na zmesový KO“,
e) sa dopĺňa nové písm. i/, ktoré bude znieť:
„i/ preukázať kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu a užívanie
kompostovacieho zásobníka, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu“,
f) sa dopĺňa nové písm. j/, ktoré bude znieť:

„j/ prevziať od mesta identifikátor elektronickej evidencie komunálnych odpadov“,
g) sa dopĺňa nové písm. k/, ktoré bude znieť:
„k/ v prípade straty alebo poškodenia prideleného identifikátora elektronickej evidencie
komunálnych odpadov pôvodcom/držiteľom odpadu, ohlási túto skutočnosť na mestský
úrad do 10 pracovných dní. Mesto zabezpečí nový identifikátor pre pôvodcu/držiteľa
odpadu za úhradu, ktorá je vo výške aktuálnych obstarávacích nákladov na
identifikátor. “
3. III. ČASŤ
V článku 8 (Nakladanie so zmesovým KO)
a) sa znenie ods. 2 vypúšťa a nahrádza sa textom:
„2. Na území mesta sa určuje: povinná štandardná zberná nádoba pre platiteľov
poplatku za KO a DSO na zmesový KO 60 l, 120 l, 1100 l, 5m3, 3 m3 a 2,4 m3 nádoba
a 70 l, 30 l a 15 l plastové vrece s erbom mesta“,
b) sa znenie ods. 4 vypúšťa a nahrádza sa textom:
„Zberné nádoby a plastové vrecia s erbom mesta sa nesmú preplňovať ani preťažovať
odpadom. Zberné nádoby, ktoré sú uzatvorené vekom sa musia po vložení odpadu
uzavrieť, vrece zaviazať“
c) sa znenie ods. 5 dopĺňa takto: za slová „FO v IBV“ čiarka a slová „ , FO v bytových
domoch s maximálne ôsmymi bytovými jednotkami na základe vyplnenej žiadosti
poplatníkov príslušných bytových jednotiek (príloha č. 6 VZN 3/2020).
d) sa znenie ods. 9 dopĺňa takto: za slová „sa stanovuje“ slová „pri množstvovom
zbere“
e) sa zneníe ods. 12 dopĺňa takto: za slová v zátvorke „počtu poplatníkov“ vkladajú
slová „pri paušálnom zbere“

f)

V článku 9 (Systém zberu a prepravy zmesového KO)
sa znenie ods. 1 vypúšťa a nahrádza sa textom:
„1. Zber 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 5m3, 3 m3 a 2,4 m3 nádoby a 70 l, 30 l a 15 l plastových
vriec sa uskutočňuje podľa harmonogramu zberu zberovej spoločnosti na základe
zmluvy.“

4. IV. ČASŤ
V článku 10 (Triedený zber KO)
a) sa znenie ods. 3 písm. f) vypúšťa nahrádza sa textom:
„f) batérie a drobný elektroodpad – do zbernej nádoby na batérie a drobný
elektroodpad, do zbernej nádoby na batérie vo vybraných obchodoch, do zberného
dvora“,
b) sa znenie písm. o) dopĺňa takto: za slová „ do zberného dvora“ čiarka a slová „
,do 240 l označených zberných nádob na opotrebovaný jedlý olej, tuk, alebo masť.“
c) sa dopĺňa nové písm. p) ktoré znie:
„ p.) biologicky rozložiteľný odpad (zelený a kuchynský) – do hnedej zbernej nádoby.“
V článku 11 (Intervaly zberu)
d) sa znenie ods. 1 Bytové domy mení nasledovne:
pôvodné písm. d) sa vypúšťa a nahrádza sa textom
„d) opotrebovaný jedlý olej, tuk alebo masť - do 240 l označených zberných nádob na
opotrebovaný jedlý olej, tuk alebo masť.“
e) Dopĺňa sa nové písm. e), ktoré z
„e) biologicky rozložiteľný komunálny odpad – hnedá označená zberná nádoba“,
f) sa znenie ods. 1 Rodinné domy mení nasledovne:
sa dopĺňa písm. h), ktoré bude znieť:
„h) biologicky rozložiteľný komunálny odpad– kompostér, hnedá označená zberná
nádoba, vrece“,
g) sa znenie ods. 1 PO a FO - podnikatelia mení nasledovne:

v písm. a) mení nasledovne „a) zberné vrecia na triedenie odpadu skupiny 20 podľa
Katalógu odpadov - podľa harmonogramu zberovej spoločnosti alebo môžu odovzdať
na zberný dvor“
h) v písm. b) mení nasledovne „b) zberné nádoby na triedenie odpadu skupiny 20 podľa
Katalógu odpadov - podľa harmonogramu zberovej spoločnosti alebo môžu odovzdať
na zberný dvor“
5. V. ČASŤ
V článku 13 (Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a z parkov
a biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom - obyvatelia)
a) sa vypúšťa znenie ods. 5 a nahrádza sa textom:
„5. Mesto nezavedie a nebude vykonávať zber biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov, okrem mobilného zberu odpadu zo zelene v mestských lokalitách, kde preukáže,
že 100 % domácnosti kompostuje vlastný odpad.“
6. VII. ČASŤ
V článku 17 (Prevádzkovanie zberného dvora)
a) sa dopĺňa nový ods. 4, ktorý znie:
„4. Držiteľ KO odovzdávajúci odpad v zbernom dvore je povinný
a) preukázať sa obsluhe zberného dvora dokladmi, ktoré ho oprávňujú odovzdať KO
na zbernom dvore,
b) rešpektovať prevádzkový poriadok zberného dvora a pokyny obsluhy zberného
dvora.“

II.

Záverečné ustanovenia

1. Na tomto VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dubnica nad Váhom č. 14/2019 zo dňa 12.12.2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dubnica nad Váhom sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom podľa § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení dňa 16.12.2020 uznesením č. 130/2020.
2. VZN č. 5/2020 bolo vyvesené po schválení v MsZ dňa 17.12.2020 a nadobúda účinnosť
dňom 1.1.2021.
V Dubnici nad Váhom, dňa 16.12.2020

Mgr. et Mgr. Peter Wolf
primátor mesta

