
 

 

Dôvodová správa 

k bodu : Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Bystrica v znení VZN 17/2016 

 

 

I. Materiál sa predkladá na základe novelizácie zák.č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej zákon o odpadoch), ako i na základe 

poznatkov z uplatňovania tohto VZN v praxi pri nakladaní s odpadom na území mesta. 

II. Zákon o odpadoch bol v roku 2017 dva krát novelizovaný – zákonom č. 90/2017 Z.z. a 

zákonom.č. 292/2017 Z.z. (s účinnosťou od 1.1.2018). 

III. Zdôvodnenie navrhovaných zmien vo VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Bystrica: 

 

1. zmena § 3 ods. 7  
v zmysle novely zákona (§ 81 ods. 13) nemusia mať s obcou uzatvorenú zmluvu 

distribútori vykonávajúci spätný zber a zber prostredníctvom miesta použitých 

elektroodpadov  

 

2. zmena § 4a ods. 2 
zákon ukladá povinnosť stanoviť vo VZN výšku nákladov za zbernú nádobu a ich 

zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady  - dopĺňa sa oblasť zberu 

zmesového komunálneho odpadu od právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov. 

 

3. zmena § 4a ods. 4  
z určených typov zberných nádob zo VZN vynímame 110 l kovové nádoby 

technologicky zastaralé a menej praktické ako 120 l nádoby. Mnohí PO a FO- 

podnikatelia ich odmietajú prevziať, čo má za následok zdvojenie administratívnych 

procesov a výkonov 

 

 

4. zmena § 4a ods.6 
 zmenou sa mení čas na zabezpečenie fyzického doručenia a odobratia nádoby na zber 

odpadov na základe podania žiadosti- zosúladenie s lehotou na vybavenie podnetov 

podľa Smernice Mesta o vybavovaní sťažností a podnetov. 

 

 



 

 

5. zmena § 4a ods. 7 

Zdôvodnenie ako pri bode  4. 

 

6. zmena § 4b ods. 3 

Cyklus zberu komunálnych odpadov zo záhradkárskych osád 1 x za rok 

prostredníctvom pristavenia veľkokapacitného kontajnera častokrát nezodpovedá 

ročnej produkcii KO v osadách, v čoho dôsledku sa na ich okraji tvoria nelegálne 

skládky odpadov. Produkcia odpadov je zvýšená najmä na jar a na jeseň. 

 

7. zmena § 7 ods. 1 

Povinnosť obce zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych 

odpadov pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky vyplynula zo 

zákona č. 90/2017 Z.z. z dňa 21.04.2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

 

8. zmena § 7 ods. 3  

Zdôvodnenie ako pri bode  7. 

 

9. nový odstavec  v § 7 (7e) 

Zdôvodnenie ako pri bode  7. 

 

10. zmena v § 12 ods.1 

Rozšírenie možnosti nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a 

parkov o kompostovacie zásobníky v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

 

Návrh VZN bol v zmysle ustan. § 6 ods. 4 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

zverejnený na pripomienkovanie. V zákonnej lehote bola vznesená jedna pripomienka, ktorú 

vyhodnotila Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady na zasadnutí dňa 8. januára  2018 – 

vyhodnotenie pripomienok v prílohe dôvodovej správy. 

Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade dňa 9.1.2018. Mestská rada odporučila materiál 

prerokovať na 22. zasadnutí MsZ dňa 25.1.2018. 

 

PHSR uvedenú problematiku nerieši. 

 

IV. Uvedený materiál nemá ekonomický dopad na rozpočet mesta. 
 


