
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Spišská Nová Ves 
 

Tento dodatok upravuje VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves takto: 

 

1. Upravuje a nahrádza § 17 Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi, ktorý 

znie takto: 

 

§ 17 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi 

1. Drobné stavebné odpady sa zaraďujú pod číslo 20 03 08 v zmysle Katalógu odpadov. 

2. Medzi drobné stavebné odpady patrí: tehly, betón, obkladačky, dlaždice, keramika, 

sadrokartón a pod. 

3. Na území mesta sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. 

4. Fyzická osoba je povinná odovzdať drobný stavebný odpad na Zbernom dvore drobných 

stavebných odpadov, ktorý je umiestnený v areáli Regionálnej skládky odpadov Kúdelník 

II v Spišskej Novej Vsi. Za drobný stavebný odpad je povinná uhradiť poplatok, ktorý je 

určený v samostatnom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

5. Pri preberaní odpadu sú pôvodcovia a držitelia odpadu povinní dodržiavať prevádzkový 

poriadok Zberného dvora, riadiť sa pokynmi obsluhy a preukázať sa platným občianskym 

preukazom. 

6. Prepravu sú pôvodcovia a držitelia drobných stavebných odpadov povinní si zabezpečiť 

na vlastné náklady. 

7. Pôvodcovia a držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným 

spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na 

základe súhlasu mesta s využitím verejného priestranstva, a takým spôsobom, aby 

nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia 

a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí. 

8. Zakazuje sa drobný stavebný odpad vhadzovať do zberných nádob určených pre zmesový 

komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu, do veľkoobjemových 

kontajnerov určených pre majiteľov garáži, záhradkárskych osád a ukladať ho na 

stanovištia zberných nádob vyhradených pre zber komunálnych odpadov a ich vytriedené 

zložky. 

9. Pôvodca a držiteľ drobných stavebných odpadov je povinný predložiť na požiadanie 

kontrolného orgánu mesta doklad o preprave, zhodnotení alebo zneškodnení drobných 

stavebných odpadov. 

10. Toto nariadenie sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa 

vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije 

na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. 

 



2. Za § 33 Záverečné ustanovenia sa vkladá § 33a, ktorý znie: 
 

 

§ 33a 

Účinnosť dodatku 
 

1. Návrh Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2015 bol vyvesený na 

úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves od 30.06.2016. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 k 

všeobecne záväznému nariadeniu na zasadnutí dňa 15.07.2016, pod č. 218/2016; Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli 18.07.2016 

a nadobúda účinnosť dňom 03.08.2016. 

 

 

 

 

 

PhDr. Ján Volný, PhD. 
primátor mesta 


