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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2013
Mestská rada v Žiline
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ţilina o odpadoch

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ţilina o odpadoch

Zákonom č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „novela“), sa zmenilo aj znenie § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o odpadoch“). Novela, okrem iného, zaviedla pojmy triedený zber komunálnych odpadov
(KO), zmesový komunálny odpad, povinnosť prevádzkovateľa kuchyne (§ 39 ods. 2 zákona o
odpadoch) a upravila povinnosť mesta zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
komunálnych odpadov pre ustanovené zloţky. Povinnosť zaviesť triedený zber komunálnych
odpadov, nie je povinnosťou novou, ale významná zmena nastala pre zloţku – biologicky
rozloţiteľné komunálne odpady (BRKO) vrátane biologicky rozloţiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu. Novela nadobudla účinnosť 01.01.2013.

Mesto Ţilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 39
ods. 6, 7, 14 a 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie o odpadoch.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o odpadoch
č. /2013
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
1. Mesto Ţilina týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym
a drobným stavebným odpadom a s triedeným komunálnym odpadom, ktorý vzniká na
území mesta Ţilina.
2. Toto nariadenie upravuje podmienky zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob
triedeného zberu jednotlivých zloţiek komunálnych odpadov a určuje miesto na
zneškodňovanie odpadov.
DRUHÁ ČASŤ
KOMUNÁLNY ODPAD
Článok 2
Systém zberu zmesového komunálneho odpadu
1. Mesto Ţilina zavádza na svojom území:
1.1 mnoţstvový zber komunálnych odpadov pre:
a) fyzické osoby- podnikateľov, ktorí sú oprávnení uţívať alebo uţívajú nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta Ţilina na účel podnikania,
b) právnické osoby, ktoré sú oprávnené uţívať alebo uţívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území mesta Ţilina na iný účel ako na podnikanie.
1.2 paušálny zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pre:
- fyzické osoby - občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
ktorí sú na území mesta Ţilina oprávnení uţívať alebo uţívajú nehnuteľnosť

Článok 3
Zberné nádoby a spôsob zberu
1. Počet potrebných zberných nádob a interval vývozu pre odvoz komunálnych
odpadov stanovuje mesto pôvodcom odpadov takto:
a) rodinné domy:
- 120 l KUKA nádoba pre jeden aţ štyri fyzické osoby,
- 140 l KUKA nádoba pre päť aţ šesť fyzických osôb,
- 240 l KUKA nádoba pre sedem a viac fyzických osôb.
b) bytové domy – 1.100 l zberná nádoba (výnimočne 240 l KUKA nádoba)
- rozhodujúci je počet prihlásených fyzických osôb na trvalý alebo prechodný pobyt
v bytovom dome.
c) pre fyzické osoby- podnikateľov a právnické osoby určuje na vývoz 110 l, 120 l,
140 l a 240 l KUKA nádoby a 1 100 l zberné nádoby. Výnimku z vyššie uvedených
nádob tvoria drobní ţivnostníci a drobné prevádzky, ktoré sú prevaţne umiestnené
v rodinných domoch, resp. v bytoch a nebytových priestoroch, napr., revízny technik,
samostatná účtovníčka, samostatné nechtové štúdio, stánok PNS, vzorková predajňa,
a pod., ktoré môţu pouţívať 60 l vrecia, ktoré si zabezpečia na vlastné náklady, alebo
budú jednotlivé prevádzky vyuţívať spoločné nádoby. Pri vyuţívaní spoločných
nádob musí byť zachovaný príslušný objem medzi pristavenými nádobami
a mnoţstvom komunálneho odpadu, ktoré prihlásili jednotlivé prevádzky na vývoz.
2. Vývozný cyklus je stanovený nasledovne:
a)

rodinné a bytové domy v mestských častiach – 1x týţdenne,

b) bytové domy na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik, Pod nemocnicou – 3x týţdenne,
c) bytové domy ostatné sídliská - 2 x za týţdeň,
d) pre fyzické osoby- podnikateľov a právnické osoby – vývozný cyklus min 1x
týţdenne. Zvýšenie frekvencie vývozu je moţné písomne dohodnúť s príslušným
odborom MsÚ.
3. V mestských častiach na určených uliciach, kde nie je moţné vykonávať zimnú
údrţbu, resp. do miest, ktoré sú neprístupné pre mechanizáciu na vývoz KO a DSO
určí mesto stojiská na odkladanie a zber odpadu. Dotknutí občania a organizácie sú
povinné tieto vyuţívať.
4. V centrálnej mestskej zóne v starom meste, ohraničenom ulicami Horný Val a Na
Priekope mesto určuje pevné stojiská na odkladanie a vývoz pre fyzické a právnické
osoby nasledovne: ul. Makovického – 2x, Radničná, Dolný Val – pri ĽŠU, Na
Priekope - pri pošte, Dolný Val - parkovisko, za Krajským pamiatkovým úradom, Na
Priekope 21 - pri starom trhovisku. Ďalšie stojiská budú určené podľa potreby, pričom
sa zakazuje rozmiestňovanie nádob na komunálny odpad na ul. Štúrova,
Sládkovičova, Bottova, Národná a Mariánske námestie.

5. Na zber komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád sa pouţijú VKK, ktoré budú
pristavené na základe dohody s príslušnou záhradkárskou organizáciou max. 2 x
ročne.
6. Vývoz VKK a zberných nádob z cintorínov bude mesto zabezpečovať podľa potreby.
7. Po podaní prihlášky na vývoz odpadov a dodávku zbernej nádoby, oprávnený
vývozca dodá pôvodcovi odpadu do 10 pracovných dní zbernú nádobu a zabezpečí
vývoz.
8. Mesto zneškodňuje komunálny odpad na riadenej skládke odpadov.
Článok 4
Povinnosti právnických a fyzických osôb
1. Právnické a fyzické osoby sú povinné:
a) prihlásiť sa na Mestský úrad Ţilina a zapojiť sa do systému zberu zavedeného na
území mesta,
b) nakladať s odpadmi v súlade s týmto nariadením a chrániť zdravie ľudí a ţivotné
prostredie,
c) uţívať nádoby zodpovedajúce zavedenému systému zberu na území mesta, riadne sa
o ne starať, zabezpečiť ich proti odcudzeniu a ich okolie udrţiavať v čistote. Odpad
riadnym spôsobom uloţiť do zberných nádob a tieto uzatvoriť. Zberné nádoby plniť
iba odpadom na ktorý je nádoba určená,
d) zabezpečiť, aby nedochádzalo k prepĺňaniu nádob a ukladaniu odpadu v okolí.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia zabezpečia v prípade prepĺňania
nádob zvýšenie počtu alebo objemu zberných nádob alebo to nariadi mesto,
e) zabezpečiť umiestnenie nádob na vlastnej resp. prenajatej nehnuteľnosti. Ak to nie je
moţné, je povinný vyuţívať spoločné nádoby alebo stojiská určené mestským úradom.
f) ak vývozný deň pripadá na sviatok pristaviť nádobu na vývoz podľa harmonogramu
zverejneného mestom. Ak nebude nádoba pripravená, vývoz bude zrealizovaný aţ
v nasledujúcom vývoznom intervale.
2. Kaţdá prevádzka na území mesta musí byť prihlásená do systému zberu komunálneho
odpadu. Ak fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba vlastní, alebo
prevádzkuje na území mesta viac prevádzok, kaţdá musí byť prihlásená do systému
zberu KO samostatne.
3. Právnické a fyzické osoby sú povinné všetky zmeny napr. objem nádoby, zmena
frekvencie, odhlásenie, prihlásenie, počet osôb a pod. písomne oznámiť na príslušnom
odbore MsÚ (klientskom centre).
4. Na území mesta sa zakazuje :
a) fyzickým osobám a iným organizáciám neţ oprávnenému vývozcovi odváţať a
premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich
obsahom, vyberať a prispôsobovať alebo privlastňovať si jeho časti alebo umiestňovať
komunálne odpady do iných ako na to určených nádob,
b) ukladať odpad mimo zberných nádob.
5. Zber a prepravu komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov ich
zneškodňovanie ako aj zber vytriedených zloţiek odpadov a ich zhodnocovanie na
území mesta môţe zabezpečovať iba organizácia (ďalej oprávnený vývozca), ktorá má
na uvedenú činnosť uzatvorenú zmluvu s mestom v súlade s § 39 ods.7 zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Mesto v súčinnosti s vývozcom oboznamuje všetkých občanov s týţdenným plánom
vývozov komunálneho a triedeného odpadu v meste a mestských častiach na
http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto.
TRETIA ČASŤ
TRIEDENÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Článok 5
Všeobecné ustanovenia

Mesto zabezpečuje triedený zber:
odpady zo skla,
odpady z papiera,
odpady z plastu,
odpady z kovu vrátane kovových obalov,
viacvrstvové kombinované materiály /napr. TetraPack/,
textil,
elektroodpad.
Obyvatelia mesta - fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby,
vlastníci nehnuteľností, správcovia nehnuteľností na území mesta sú povinní zapojiť
sa do systému triedeného zberu, zavedeného mestom a vykonávaného iba cestou
oprávneného vývozcu. Ďalej sú povinní triediť odpady podľa zbieraných komodít,
oddelene ich zhromaţďovať a triediť v zodpovedajúcej kvalite umiestňovať do
vyhradených a farebne rozlíšených zberných nádob.
3. Je zakázané fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým
osobám vykonávať zber, zhodnotenie a spracovanie triedených odpadov na území
mesta Ţilina, pokiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu s mestom v súlade so zákonom o
odpadoch.
4. Je zakázané okrem oprávneného vývozcu odváţať a premiestňovať zberné nádoby
určené na zhromaţďovanie vytriedených zloţiek odpadov, vyprázdňovať ich a
akokoľvek manipulovať s ich obsahom, alebo vyberať si jeho časti.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2.

Článok 6
Zberné nádoby a forma zberu triedeného komunálneho odpadu
1. Triedený komunálny odpad sa umiestňuje do špeciálne upravených a farebne
rozlíšených 1100 l zberných nádob určených na zhromaţďovanie vytriedených zloţiek
a to nasledovne:
- papier – modré nádoby,
- plasty - ţlté nádoby,
- sklo - zelené nádoby,
- kovové obaly – červené nádoby,
- viacvrstvové kombinované materiály - oranţové nádoby.

2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia môţu písomne poţiadať aj o menšie
nádoby 120, 140 alebo 240 l nádoby, ktoré nie sú farebne odlíšené podľa odseku 1, ale
sú viditeľne označené nálepkou s uvedením druhu triedeného komunálneho odpadu.
3. Vývozný cyklus je stanovený nasledovne:
-

plasty

- 1 x týţdenne,

-

sklo

- 1 x týţdenne,

-

papier

- 1 x týţdenne,

-

kovové obaly - 1 x za mesiac,

-

viacvrstvové kombinované materiály - 1 x za mesiac.

Vývozný cyklus môţe mesto podľa potreby a intenzity triedenia priebeţne upravovať.
4. Povinní podľa čl. 5 ods. 2 sa musia zapojiť do zavedeného triedeného zberu dňom
účinnosti tohto nariadenia.
Článok 7
Textil
V rámci triedeného zberu textilu sa zbiera:
čisté a suché šatstvo,
topánky,
doplnky k oblečeniu.
Na zber textilu sú určené špeciálne označené zberné kontajnery rozmiestnené po
celom území mesta. Frekvencia vývozu je určená 2x za mesiac, prípadne podľa
potreby.
3. Zber, prepravu, zhodnocovanie môţe vykonávať iba spoločnosť, ktorá má na uvedenú
činnosť zmluvu s mestom.
1.
a)
b)
c)
2.

Článok 8
Biologicky rozloţiteľný komunálny odpad
1. Biologicky rozloţiteľné komunálne odpady sú:
a) odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky
rozloţiteľný odpad (ďalej len „zelený odpad“),
b) biologicky rozloţiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb,
c) jedlé oleje a tuky.
Článok 9
Povinnosti prevádzkovateľov kuchyne
1. Za nakladanie s biologickým rozloţiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne; odpad sa nesmie dávať do nádob určených na
zber komunálnych odpadov.

2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou
miestneho poplatku).
3. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu (kontajnery
musia spĺňať poţiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP
a Rady č.852/2004 o hygiene potravín) do doby odovzdania na jeho spracovanie tak,
aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné ţivočíchy ani verejnosť.
4. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne a frekvencia
zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia
(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
5. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám,
ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú
zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto
odpadom, pričom sa vyţaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné poţiadavky
v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mal schválenie na vykonávanie
činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou; bliţšie informácie na http://www.svssr.sk/zvp/VZP_info.asp.
6. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu,
a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
7. Pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva.
8. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodrţiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským
a reštauračným odpadom, okrem koţušinových zvierat. Zákaz skrmovania aj na
zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.
Článok 10
Nakladanie z biologicky rozloţiteľným odpadom
1. Mesto nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozloţiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretoţe
zabezpečuje energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie
odpadov činnosťou R1. Týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa kuchyne
zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozloţiteľný
kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
2. Obyvatelia mesta majú moţnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky
rozloţiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich
kompostoviskách.
Článok 11
Drobné stavebné odpady
1. Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z beţných udrţiavacích
prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako
1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby (pri 4 členoch domácnosti sú to 4 m3) napr. v
malom mnoţstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaţdíc, keramiky a pod.

2. Odpad uvedený v odseku 1 môţu občania – fyzické osoby s trvalým pobytom na
území mesta, odovzdať bezplatne na zberný dvor pri skládke v Povaţskom Chlmci
a na zbernom dvore v Ţiline - ul. Jánošíkova. Odovzdať odpad môţe občan iba osobne
na základe predloţenia občianskeho preukazu v mnoţstve v mnoţstve uvedenom
v ods. 1., o čom oprávnená organizácia urobí záznam. Objem nad 4 m3 je spoplatnený
podľa platného cenníka oprávnenej organizácie. Náklady na dopravu odpadu si
pôvodca odpadu hradí sám.
3. Je zakázané ukladať drobné stavebné odpady do nádob určených na komunálny
alebo triedený odpad a k uvedeným nádobám.
4. Drţiteľ drobných stavebných odpadov je povinný na vyţiadanie mesta poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s jeho nakladaním.
Článok 12
Objemný odpad
1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú
do beţne pouţívanej nádoby na zmesový odpad napr. nábytky, staré okná, dvere,
nádoby, plechové rúry a podobne.
2. Mesto zabezpečuje najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Miesta zberu – stojisko VKK určí mesto
Ţilina po dohode s organizáciou zabezpečujúcou vývoz a VKK bude na určenom
stojisku 6 dní s frekvenciou vývozu minimálne 2 krát. Informovanosť zabezpečí mesto
cez poslancov MZ, na internetovej stránke mesta, v MHD a na vývesnej tabuli pred
MsÚ.
3. Odpad uvedený v odseku 1 môţu občania – fyzické osoby s trvalým pobytom na
území mesta, odovzdať bezplatne na zberný dvor pri skládke v Povaţskom Chlmci
a na zbernom dvore v Ţiline - ul. Jánošíkova. Odovzdať odpad môţe občan iba osobne
na základe predloţenia občianskeho preukazu v mnoţstve do 500 kg ročne na jednu
bytovú jednotku, o čom oprávnená organizácia urobí záznam. Objem nad 500 kg je
spoplatnený podľa platného cenníka oprávnenej organizácie. Náklady na dopravu
objemného odpadu na skládku si pôvodca odpadu hradí sám.
4. Objemový odpad nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad.
Článok 13
Elektroodpad z domácností vrátane ţiariviek a svietidiel
1. Elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb môţu občania – fyzické
osoby s trvalým pobytom na území mesta, odovzdať bezplatne na skládku
v Povaţskom Chlmci a na zbernom dvore v Ţiline - ul. Jánošíkova. Odpad môţe
občan odovzdať iba osobne na základe predloţenia občianskeho preukazu. Náklady na
dopravu odpadu si pôvodca odpadu hradí sám.
2. Dvakrát do roka je zabezpečený zber, pričom miesta zberu odkiaľ je zabezpečený
odvoz určí mesto po dohode s organizáciou zabezpečujúcou zber elektroodpadu.
Informovanosť zabezpečí mesto cez poslancov MZ, na internetovej stránke mesta, v
MHD a na vývesnej tabuli pred MsÚ.
3. Zber, prepravu, zhodnocovanie môţe vykonávať iba spoločnosť, ktorá má na uvedenú
činnosť zmluvu s obcou.

4. Je zakázané elektroodpad z domácností odovzdávať iným subjektom, neţ je
ustanovené vo VZN, napr. pouličným výkupcom.
Článok 14
Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami
1. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu.
2. Odpad uvedený v ods. 1 je potrebné odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú
povinné ich zhromaţďovať.
Článok 15
Odpady s obsahom škodlivín
1. Odpady s obsahom škodlivín tvoria :
a) pouţité batérie a akumulátory,
b) odpadové motorové a mazacie oleje - ide výlučne o odpadové motorové a mazacie
oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, a nie o odpadové motorové oleje
a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti,
c) farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady kontaminované nebezpečnými látkami
a chemikáliami.
2. Odpad uvedený v odseku 1 môţu občania – fyzické osoby s trvalým pobytom na
území mesta Ţilina, odovzdať bezplatne na skládku v Povaţskom Chlmci a na
zbernom dvore v Ţiline - ul. Jánošíkova. Odovzdať odpad môţe občan iba osobne na
základe predloţenia občianskeho. Náklady na dopravu odpadu si pôvodca odpadu
hradí sám.
3. Zakazuje sa umiestňovať odpad uvedený v ods.1 do nádob na komunálny odpad a
odovzdávať ho iným subjektom, ako napr. pouliční zberači a pod.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 16
Zodpovednosť za porušenie povinností tohto nariadenia
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je sankcionované príslušnými právnymi
predpismi.
Článok 17
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.
a)
b)
c)

Kontrolu dodrţiavania tohto nariadenia vykonávajú :
mestská polícia,
poverení pracovníci MsÚ v Ţiline,
orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencii.

Pri kontrole dodrţiavania tohto nariadenia sú povinní spolupracovať:
oprávnený vývozca,
prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov - skládky odpadov,
prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a mesta, práva a povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní
s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva
a zriadenie Recyklačného fondu je upravená v zákone NR SR č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláškach Ministerstva
ţivotného prostredia č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch a vyhl. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
4. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ţilina č. 25/2009 o odpadoch.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Ţiline dňa ........2013
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta
a nadobúda účinnosť dňom ...........2013.
2.
a)
b)
c)
3.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Ţilina

