Všeobecné záväzné nariadenie
MESTO BREZNO

Číslo: VZN–02/2017
Výtlačok číslo: 1

v súlade s § 6 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a na základe § 81 ods.8 zákona NR SR č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
v meste Brezno
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
25.01.2017
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

25.01.2017
25.01.2017
04.02.2017

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
- elektronicky na adresu: alena.pohorelska@brezno.sk
- faxom na číslo: 048 6306 229
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
07.02.2017
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní MsZ mesta dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

15.02.2017
22.02.2017
01.04.2017

JUDr.Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta
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I. ČASŤ
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa v súlade s § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezno č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 ods. 3 znie:
a/ Zberné nádoby na komunálny odpad pre fyzické osoby - nepodnikateľov (ďalej len „žiadateľ“),
bývajúcich v rodinných domoch, zabezpečuje mesto bezplatne prostredníctvom zberovej
spoločnosti.
b/ K bezplatnému poskytnutiu zbernej nádoby na komunálny odpad v množstve 1 ks/ rodinný dom
je potrebné zo strany žiadateľa podať zberovej spoločnosti žiadosť o poskytnutie zbernej nádoby
a následne s ňou uzatvoriť zmluvu o výpožičke zbernej nádoby, pričom táto nádoba zostáva
majetkom mesta. V prípade viacerých spoluvlastníkov rodinného domu sa zmluva o výpožičke
uzatvorí len s jedným spoluvlastníkom rodinného domu na základe písomnej dohody/súhlasu
spoluvlastníkov, ktorú žiadateľ predloží zberovej spoločnosti.
c/ Právo na bezplatné poskytnutie zbernej nádoby na komunálny odpad pre rodinný dom
prostredníctvom zberovej spoločnosti má len žiadateľ, ktorý ku dňu podania žiadosti nemá voči
mestu nedoplatky na miestnom poplatku za komunálny odpad.
d/ Žiadateľ, ktorému bola zberná nádoba poskytnutá, je povinný sa starať o poskytnutú zbernú
nádobu, udržiavať ju v dobrom stave, zodpovedá za jej prípadnú stratu, odcudzenie alebo
poškodenie.
e/ V prípade straty, odcudzenia, poškodenia zbernej nádoby žiadateľ, ktorému bola zberná nádoba
poskytnutá,
o tom bezodkladne informuje zberovú spoločnosť. V takom prípade mu bude
poskytnutá náhradná zberná nádoba, za ktorú však uhradí zberovej spoločnosti náklady na jej
obstaranie (nadobúdaciu cenu).
f/ Z dôvodu nefunkčnosti zbernej nádoby z iného dôvodu ako pod bodom e/ môže žiadateľ, ktorý
nemá nedoplatky na miestnom poplatku za komunálny odpad, požiadať zberovú spoločnosť o jej
výmenu za novú nádobu, najskôr však po 5 rokoch od začatia užívania predchádzajúcej zbernej
nádoby. V takomto prípade bude nádoba vymenená bezplatne. Pri výmene zbernej nádoby za novú
žiadateľ odovzdá predchádzajúcu zbernú nádobu zberovej spoločnosti.
2. V § 8 ods.9 znie:
Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu, kde vyprodukované množstvo presahuje štandardné
množstvá, alebo s osobitnými požiadavkami na veľkosť a typ zberných nádob, si dojednajú
osobitne podmienky na likvidáciu odpadu so zberovou spoločnosťou. Náklady spojené s takýmto
odvozom zmesového komunálneho odpadu hradí ten pôvodca, ktorý si takúto službu objednal.
3. V § 8 ods.14 znie:
Vlastník objektu právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorý tento objekt
užíva alebo prenajíma inej osobe, je povinný zabezpečiť zbernú nádobu na komunálny odpad na
vlastné náklady. Zberná nádoba na komunálny odpad je vlastníctvom takéhoto subjektu.

VZN –02/2017

3z3

4. Názov VIII. časti znie:
KONTROLA, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 23a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným k 1. aprílu 2017
Fyzické osoby (nepodnikatelia) bývajúce v rodinných domoch, ktoré nadobudli zbernú nádobu na
komunálny odpad spôsobom podľa doterajšej právnej úpravy, môžu požiadať zberovú spoločnosť
o bezplatnú výmenu 1 ks zbernej nádoby, ak je táto poškodená. V takomto prípade bude
postupované primerane podľa § 8 ods.3 tohto nariadenia.

II. ČASŤ
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. apríla 2017.

