Dodatok č. 1 k VZN č. 3/ 2001 o odpadoch zo dňa 30.11.2001
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe ust. § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov , v spojení s ust. § 4, ods. 3, písm. f) a g) cit. zák.
a v súlade s ust. § 39 zák. č.223/2001Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov prijalo všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2001 o odpadoch (ďalej len VZN).
V súvislosti so zmenou zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch Mestské zastupiteľstvo podľa
§ 6 odst.1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení
s ust. § 4, ods. 3, písm. f) a g) cit. zák. a v súlade a § 39 zák.č. 223/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č.1 k VZN č.3/2001 o odpadoch :
VZN č.3/2001 o odpadoch sa mení a dopĺňa nasledovne:

V § 2 ods.(2) sa mení písm.(B) na znenie :
(B) Poplatok platí poplatník, ktorým je
a/ fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, ovocný sad, trávny
porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
(ďalej len nehnuteľnosť)
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania.
V § 2 ods. (2) sa vypúšťa písm.(C ), písm. (D)sa mení na písm.( C)
V § 3 ods. (1) bude znieť :
(1) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný
mestský systém na celom správnom území mesta Kežmarok.

V § 4 sa ods.(2) mení nasledovne:
(2) Všetci pôvodcovia komunálnych odpadov sú povinní stať sa účastníkmi systému zberu
komunálnych odpadov v meste Kežmarok a separovaného zberu.
V § 4 sa ods. (4) vypúšťa , ods.(5) sa prečísluje na (4), ods.(6) sa prečísluje na (5)
V§5 sa ods.(1) sa mení nasledovne :
(1) Každý vlastník (nájomník) rodinného domu, správca (nájomník) bytového domu, každá
organizácia (štátna, družstevná, súkromná), fyzické a právnické osoby, žijúce a podnikajúce na
území mesta si môžu objednať nádoby na odpad u organizácie poverenej zberom, udržiavať ich
v dobrom technickom stave, zabezpečiť ich proti rozkrádaniu a poškodzovaniu, držať nádoby
v dobrom hygienickom stave. Ďalej je povinný dbať, aby bol KO na odvoz riadne pripravený
v nádobách na to určených ,(nie vo vreciach a krabiciach vedľa nádoby ) a aby boli umožnené

všetky práce spojené s odvozom. Ak nie je KO riadne pripravený na odvoz, organizácia poverená
odvozom požiada majiteľa nehnuteľnosti o odstránenie závad. Pokiaľ sa závady neodstránia, bude
uložená sankcia v zmysle zákona č.223/2001 o odpadoch.

V§5 sa ods.(3) mení nasledovne :
(3) Vlastník (správca) rodinného domu, bytového domu, nehnuteľnosti je povinný zriadiť
vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby neboli umiestnené na komunikácii, chodníku,
alebo verejnej zeleni. Pri určovaní vyhradeného miesta treba dbať hlavne o to, aby nebol
narušený estetický vzhľad okolia, nádoby boli uložené na spevnenom podklade, dodržiavali
sa hygienické predpisy.
V sporných prípadoch rozhodne o umiestnení nádob Mesto Kežmarok.
V §5 sa ods.(4) mení nasledovne :
(4) Zberné nádoby môžu byť ponechané na chodníkoch a komunikáciách len na dobu
nevyhnutnú na vyprázdnenie. Vlastník (správca) nehnuteľnosti je povinný v určených dňoch
zberu KO nádobu umiestniť ku miestnej komunikácii. Pracovníci organizácie zabezpečujúcej
zber nie sú oprávnení vstupovať na cudzie pozemky za účelom manipulácie so zbernou
nádobou pred a po vysypaní odpadu.
V § 5 sa ods.(6) písm. e) mení dopĺňa nasledovne :
e) objemný odpad odovzdať počas určeného termínu zberu do veľkoobjemových kontajnerov,
pripravených na jednotlivých stanovištiach určených Mestským úradom, alebo odviezť na
zberný dvor počas prevádzkových hodín dvora.
V §6 sa ods.(1 ) ,(2) a (5) mení a dopĺňa nasledovne :
(1) Separovaný zber sa realizuje v komoditách sklo, papier, kovy, plasty a biologicky
rozložiteľný odpad.
(2) Na zber oddelene vyseparovaných zložiek z komunálnych odpadov z domácností sa
použijú špeciálne kontajnery pre oblasť bytových domov a plastové vrecia pre oblasť
rodinných domov. Prípadnú výmenu, či doplnenie nádob zabezpečuje mesto Kežmarok
prostredníctvom organizácie poverenej nakladaním s týmito zložkami.
(5) Fyzické a právnické osoby oprávnené podnikať si zber oddelene vyseparovaných zložiek
z KO zabezpečujú prostredníctvom oprávnenej organizácie, alebo zabezpečujú odvoz
vlastnými prostriedkami na zberný dvor počas prevádzkových hodín dvora.
V §8 ods.(1) sa vypúšťa písm. b, ods.(3) sa mení nasledovne :
(3)Drobný stavebný odpad a objemný odpad môžu občania odovzdať v množstve 1m3 na
občana/rok v rámci zberu objemného odpadu alebo tento vyvezú do zberného dvora.
§10 ods.(1),(2),(3) sa rušia . Znenie §10 a 11 sa nahrádza nasledovne:
§10
Systém zberu biologického odpadu
(1) Biologický odpad zo záhrad rodinných domov je možné ukladať do 240 l nádob určených
špeciálne na biologický odpad.

(2) Pre zvoz biologického odpadu a konárov budú stanovené termíny zvozu. Mimo termínov
zvozu , je možný dovoz biologického odpadu a konárov na zberný dvor bezplatne .

(3) Biologický odpad, ktorý vznikne v záhradkárskych osadách sa kompostuje na
kompostoviskách umiestnených na pozemkoch v rámci záhradkárskej osady.
§ 11
Systém zberu nebezpečného odpadu a elektronického odpadu
Nebezpečný odpad katalógové číslo 20 0121 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
katalógové číslo 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce CFC , 20 01 33 – batérie
a akumulátory, katalógové číslo 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia
obsahujúce nebezpečné časti a elektronický odpad katalógové číslo 20 01 36 je možné
vyviesť na zberný dvor v areáli Technických služieb s.r.o. Kežmarok počas prevádzkových
hodín dvora.
§11 sa prečísluje na § 12 a mení sa nasledovne :
§ 12
SANKCIE
(1) Porušenie tohto VZN bude mať za následok sankčný postih v zmysle zákona č.223/2001
Z.z.o odpadoch.
§12 sa prečísluje na § 13 a ods.(1) sa mení nasledovne :
(1) Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov upravuje samostatné VZN.
§13 sa prečísluje na § 14 a dopĺňa nasledovne :
5. Účinnosť Dodatku č.1 k VZN č. 3/2001 Z.z. o odpadoch je 15. dňom od vyvesenia.
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