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Dodatok c. 1k VŠEOBECNEZÁVÄZNÉML
NARIADENIU c. 1/2001

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYl\tlI ODPADMI
A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI

Mestské zastupitelstvo v Seredi sa uznáša v súlade s § 6 a § II ods. 4 písm. g) zákona
SNR c. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona
c. 223/200 l Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektor)'ch zákonO\' (dalej len zákon
o odpadoch) na Dodatku C. l k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sered C. 1/2001 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobn)"mi stavebnými odpadmi, ktorým sa mení
uvedené VZN C. 1/200l o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi mení .

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sered C.1/2001 sa mení a dopÍna nasledovne:

1. V § 1 sa pôvodné znenie ods. 6 nahrádza novým znením:

6. Užívatelmi zberných nádob sú najmä:

a) platitelia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(upravené v osobitnom VZN), vrátane osôb za ktoré poplatok platia, ktorým boli nádoby
zverené do užívania,

b) každý obyvatel mesta v prípade zberných nádob urcených na donáškový a separovaný
zber (objemný odpad, nebezpecné odpady, separované zložky komunálneho odpadu),

c) subjekt poverený zberom a zvozom odpadu (zmluvný partner mesta v súlade s § 39
ods. 7 zákona o odpadoch).

2. V § 3 sa pôvodné znenie ods. 4 nahrádza novým znením:

4. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatelom
a produkuje rocne viac než 500 kg nebezpecných odpadov alebo 10 ton ostatných
odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.

3. V § 7 sa pôvodné znenie ods. 3 nahrádza novým znením:

3. Odpad musí byt vyvážaný minimálne:

a) jedenkrát za týžden v rámci rodinnej zástavby - IBV
b) dvakrát za týžden pri bytových domoch
c) dvakrát za mesiac pri objektoch vo vlastníctve právnických osôb, fyzických osôb
oprávnených na podnikanie pri objektoch obcianskej vybavenosti, v prípade
množstvového zberu pri iných ako biologicky rozložitelných komunálnych odpadoch
môže byt' tento interval dlhší ako 14 dní

4. V § 12 sa za doterajšie znenie dopÍna ods. 4 v znení:

4. Tento dodatok C. 1/2004 k VZN C. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi v platnom znení, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie C. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi v platnom znení nadobúda úcinnost od 1.1.2005



, 5. V Prílohe c. 2 sa v ods. 1 nahrádza pôvodné znenie písm. c) novým znením:

c) osobitne urcené špeciálne zberné kontajnery na separované zložky komunálnych
odpadov,

6. V Prílohe c. 2 sa v ods. 1 za doterajšie znenie dopÍna písm. d) :

d) igelitové vrecia na docasné uskladnenie separovaných zložiek komunálneho odpadu.

7. V Prílohe c. 2 sa pôvodné znenie ods. 2 nahrádza novým znením:

2. Separovaný zber

Na území mesta sa separujú nasledovné zložky komunálnych odpadov:

Druh
odpadu

Názov druhu
odpadu (komodita)

Kategória
odpadu

20 Ol 02
20 Ol 39
20 Ol Ol
20 Ol 99

sklo z komunálnych odpadov
plasty z komunálnych odpadov
papier, lepenka z komunálnych odpadov
odpady inak nešpecifikované

o
O
O
O

Špecifikácia komodít:

a) Pod odpadom z názvom sklo sa zbierajú:
- nevratné fl'aše z bieleho a farebného skla, nevyužitel'né resp. rozbité tabule skla
z okien a dverí, fl'aše od zaváranín a pod., ocistené od pôvodného obsahu.

Odpad nesmie obsahovat:
- žiarovky, keramiku, zrkadlá, drôtené sklo, porcelán, kovové uzávery na flaše.

b) Pod odpadom s názvom plasty sa zbierajú:
-PET flaše, plastové obaly.

c) Pod odpadom s názvom odpady inak nešpecifikované sa zbierajú:
- kompozitné obaly (TETRAP AKY), príp. pneumatiky.

Zber tetrapakov prebieha prostredníctvom základných škôl.

I

l.
~ Ján Lehota

l. ,
pnmator mesta
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