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Dôvodová správa  

 
 

N á v r h 
 na schválenie novelizácie č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté 
Moravce. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 Na 36. zasadnutí MZ konaného dňa 14.08.2014 bolo prijaté Uznesenie č. 821/2014      
„Zmena VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi “, ktorým sa uložilo prerokovať návrh zmeny VZN na 
rokovanie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych 
pamiatok. 
 
 Dňa 03.09.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok a boli prerokované jednotlivé návrhy, 
prednesené prítomnými členmi komisie a hosťami.  
 

O jednotlivých návrhoch sa hlasovalo a odsúhlasené zmeny sú premietnuté v návrhu 
novelizácie č. 1 VZN č. 2/2014. 
 

Ide o nasledovné zmeny: 
1. V  I. časti, čl. 2, ods. 2, písm. k) sa pred text  „absorbenty papierové, textilné 

piliny, hobliny, perlit a pod“ vkladá slovo „znečistené“.    
Návrh novelizácie obsahuje celé nové znenie písm k) aj so zapracovanou zmenou 

nasledovne:  „ k) Nebezpečné odpady (N)  sú také odpady, ktoré majú aspoň jednu alebo viac 
nebezpečných vlastností. Sú to najmä výbušnosť, oxidovateľnosť, horľavosť, dráždivosť, 
toxicita, rakovinotvornosť, mutagénnosť  a ekotoxicita. Patria sem najmä: baterky a batérie 
všetkého druhu, použité absorbenty papierové, textilné piliny, hobliny, perlit apod., ďalej 
obaly (z chemikálií, olejov, farieb..), farby a farbivá, oleje, chemikálie, pesticídy, lieky po 
expirácii, halogénové rozpúšťadlá (acetón, toulén) a ostatné riedidlá. Ďalej sem patria NO 
uvedené v prílohe tohto VZN.“ 
 

2. V II. časti, čl. 4, odst. 2, písm. p) sa vypúšťa  za pomlčkou text „podnikateľské 
subjekty, majitelia a správcovia nehnuteľností“.  
Návrh novelizácie obsahuje celé nové znenie písm p) aj so zapracovanou zmenou nasledovne:  
„p) udržiavať čistotu a poriadok v stojiská a na stanovištiach zberných nádob a v ich okolí 
zodpovedá pôvodca odpadu.“  
 

3. V II. časti, čl. 4, ods. 4, písm. k) – z textu sa vypúšťa výnimka „ak nie je táto 
výnimka na žiadosť fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb povolená Hasičským 
a záchranným zborom; fyzickým osobám postačuje nahlásenie začiatku a konca spaľovania“. 
Návrh novelizácie obsahuje celé nové znenie písm k) aj so zapracovanou zmenou nasledovne:  
„k) spaľovať lístie, trávu a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku.“ 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2014  
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 
 
Novelizácia č. 1 VZN č. 2/ 2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na  schválenie Novelizácie č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/ 2014 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e  
Novelizáciu č. 1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/ 2014 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Zlaté Moravce v predloženom 
znení 
 
 

 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 
 
 
 
 
 

                                     Ing.  Peter  Lednár, CSc. 
                                 primátor mesta 
 
 
 
 
         Mgr. Roman Šíra 
           prednosta MsÚ 
 
 
 
 


