
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na základe ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 39 
ods. 6 zákona č . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 
pre územie mesta Zlaté Moravce 

Novelizáciu č. 1 

Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2014 
o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Zlaté Moravce 

Čl. 1 
Predmet novelizácie 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Zlaté Moravce č.2/2014 o spôsobe nakladania 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce 
(ďalej len "VZN") sa mení nasledovne: 

1. V I. časti, čl. 2, ods. 2, sa mení znenie písm. k), pričom nové písm. k) znie: 
„k) Nebezpečné odpady (N) sú také odpady, ktoré majú aspoň jednu alebo viac 
nebezpečných vlastností. Sú to najmä výbušnosť, oxidovateľnosť, horľavosť, dráždivosť, 
toxicita, rakovinotvomosť, 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, ods. 2, sa mení znenie písm. p ), pričom nové písm. p) znie: 
„p) udržiavať čistotu a poriadok v stojiskách a na stanovištiach zberných nádob a v ich okolí 
zodpovedá pôvodca odpadu" 

3. V II. časti, čl. 4, ods. 4 sa mení znenie písm. k), pričom nové písm. k) znie: 
„k) spaľovať lístie, trávu a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku". 
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Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na tejto Novelizácii č. 1 na 40. 
zasadnutí dňa 13.11.2014 . 

2. Táto Novelizácia č. 1 nadobúda účinnosť dňom 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli 
mesta. 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
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