NÁVRH
Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2013 o odpadoch
1/
V preambule sa vynecháva „v zmysle § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov“ a nahrádza sa „§
81 ods. 8 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
2/
V § 1 sa v nadpise nahrádza slovo „pôsobnosť“ slovom „cieľ“
3/
V § 2 ods. 3 sa nahrádza slovo „schválenie“ slovom „posúdenie“
V § 2 sa dopĺňa nový ods. 4:
Program odpadového hospodárstva mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Po jeho schválení je
mesto povinné zverejniť ho na svojom webovom sídle do 30 dní od jeho schválenia.
4/
V § 3 ods. 2 sa vynecháva „ , koho“ a dopĺňa sa „pôvodný pôvodca, ktorého“
V § 3 ods. 3 sa doterajšie znenie ruší a nové znie:

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba , ktorá má odpad v držbe.
V § 3 sa dopĺňa nový ods.4:
Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až
siedmom oddiele zákona, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Patria sem:
- elektrozariadenia,
- batérie a akumulátory,
- obaly,
- vozidlá,
- pneumatiky,
- neobalové výrobky.
V § 3 sa dopĺňa nový ods.5:
Rozšírená zodpovednosť výrobcu znamená súhrn povinností výrobcu vyhradeného
výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, teda aj
o odpad, ktorý z výrobku vznikne.
5/
V § 4 ods. 2 písm. d) sa vynecháva „a DSO“
6/
V § 5 ods. 1 sa doterajšie znenie ruší a nové znie:
Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

V § 5 ods. 2 znie:
Náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov znáša výrobca vyhradeného výrobku.
Terajšie ods. 2 až 7 sa následne prečíslujú.
V § 5 ods. 5 písm. g) a h) sa doterajšie znenie ruší a nové znejú:
g) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom,
h) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
V § 5 ods. 5 písm. sa dopĺňajú nové body i) a j) ktoré znejú:
i) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad,
j) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach.
V §5 ods. 6 sa ruší „Obvodnému úradu životného prostredia Žilina a MsÚ“ a nahrádza sa:
„Okresnému úradu životného prostredia Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo na
Mestskom úrade v Rajci, 1. poschodie Oddelenie výstavby a životného prostredia. Oznámenie možno
podať písomne, ústne, telefonicky alebo elektronicky.“
7/
V § 8ods. 2 písm. b) sa vynecháva „drobné stavebné odpady“ a dopĺňajú sa písm. a), b) z ods. 3.
a písm. a), b), c) z ods. 4.
V § 8 sa ruší ods. 3. a 4., ostatné odstavce sa následne prečíslujú.
8/
V § 12 ods. 1. sa v druhom riadku za slovo do kontajnerov dopĺňa „červenej farby, alebo do
kontajnerov“
9/
V § 14 sa pred prvú vetu dopĺňajú dve nové vety:
„Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom. Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré
vozidlo nachádza.“
10/
§ 15 sa doterajšie znenie ruší a nové znie:
§ 15
Zber odpadových pneumatík.
1. Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.
2. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom
pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
3. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako s stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem odpadových pneumatík umiestnených
na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel.
4. Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ktorá poskytuje
pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo
ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu
pneumatík bez ich predaja.
5. Odpadové pneumatiky nepatria na zberný dvor.

11/
V § 17 ods. 1. písm. a) sa vynecháva
„opotrebované pneumatiky (ak sú súčasťou komunálneho odpadu)“
12/
V § 21 ods. 3. V druhom riadku sa slovo „komunálne“ nahrádza slovom „kuchynské“.
V § 21 ods. 4. písm. c) sa dopĺňa:
- odovzdať na niektoré zberné miesto v meste (ulica Športová, Partizánska, Slottova,

Benkova, Jánošíková, 1. mája, Lúčna, Nádražná, Bystrická a 2 stojiská na ulici
Moyzesova)
Ostatné ustanovenia VZN zostávajú nezmenené.
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