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O nakladaní s komunálnym odpadom
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe § 6., ods. 1, zákona SNR č. 494/1991
Zb. z. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve, v znení neskorších predpisov, zákona SNR
č. 238/1991 Zb.z. o odpadoch / a jeho novele z roku 1993/, nariadenia vlády SR č. 605/1992
Zb. z. o vedení evidencie odpadov, nariadenia vlády SR č. 606/1992 Zb.z. o nakladaní s
odpadmi , zákona NR č. 327/1996 Zb.z. o poplatkoch za uloženie odpadov , zákona SNR č.
369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre
katastrálne územie mesta Kežmarok

toto

Všeobecne záväzné nariadenie

pre nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcim na území mesta.

Prvá časť
§1
Úvodné ustanovenie
1/ Všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len „Nariadenie“ / ustanovuje práva a
povinnosti orgánov mesta Kežmarok a povinnosti občanov, právnickych a fyzických osôb pri
nakladaní s komunálnym odpadom v k.ú. mesta, vychádzajúc z Programu odpadového
hospodárstva mesta Kežmarok, ktorý je záväznou prílohou tohto „Nariadenia“. Územie mesta
je vymedzené na mapke, ktorá je samostatnou prílohou tohoto „Nariadenia“.
2/ Povinnosti pôvodcov / právnickych / a fyzických osôb / oprávnených na podnikanie,
pri ktorej vzniká iný ako komunálny odpad,upravuje zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch a
súvisiace predpisy.
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§2
Základné pojmy

1/ Odpadom je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej
odstránenie / zneškodnenie/ je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmenky
a ochrany životného prostredia.
2/ Komunálny odpad je zmes tuhého a polotuhého skupenstva organického a
anorganického pôvodu, vznikajúce činnosťou človeka v domácnostiach, službách, obchode /
čiastočne aj výrobe/, administratíve, školstve, občianskej vybavenosti a inde. Komunálny
odpad zahàňa domový odpad, objemový odpad z domácností a obcí, uličné smeti a odpad zo
zelene a odpad zo septikov a žúmp.
3/ Zvláštny odpad je taký odpad, ktorý vyžaduje osobitný režim pri nakladaní s ním,
a najmä z národohospodárskych dôvodov alebo ochrany životného prostredia.
4/ Nebezpečný odpad je taký zvláštny odpad odsek 3/, ktorý svojimi vlastnosťami
/najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivostou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými
vlastnosťami / je, alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné
prostredie.
5/ Druhotnou surovinou je surovina alebo materiál získaný z odpadu / napr.
separovaným zberom/, ktorý je spôsobilý na ďaľšie hospodárske alebo iné využitie. Zostáva
pritom odpadom až do ďaľšieho spracovania.
6/ Odpadovým hospodárstvom sa rozumejú činnosti zamerané na predchádzanie a
obmedzovanie vzniku odpadov a na nakladanie s odpadmi.
7/ Nakladanie s odpadmi je akákoľvek činnosť, ktorej predmetom sú odpady, najmä
zhromažďovanie, preprava, skladovanie a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o
miesto skladovania, zneškodňovania, zber / separovaný /, výkup, úpravu, triedenie,
spracovanie a využívanie odpadkov ako zdroja druhotných surovín a energie.
8/ Pôvodcom odpadu je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
podnikanie, pri ktorej činnosti vznikajú odpady. Pre komunálny odpad vznikajúci na území
obce sa za pôvodcu považuje táto obec. Podľa § 3 ods. 2 zákona SNR č. 238/1991 Zb. z. pri
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nakladaní s odpadmi je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie,
pritom je povinný vytvárať predpoklady pre využívanie a zneškodňovanie odpadov, pričom
táto povinnosť sa taktiež týka každého, teda nielen pôvodcu odpadov, ale aj občana.
9/ Vlastník objektu je právnická alebo fyzická osoba, ktorá vlastní v katastrálnom
území mesta rodinný dom, bytový dom, rekreačné zariadenie / chalupu /,
prevádzkáreň,školské zariadenie, kultúrne zariadenie.
10/ Zneškodňovanie odpadov je najmä ich ukladanie na skládke, spaľovanie alebo
neutralizácia v zariadeniach, ktoré sú povolené úradom životného prostredia. Pre k.u.
Kežmarok je možné uskutočňovať zneškodňovanie odpadov len na povolenej skládke
komunálnych odpadov.
11/ Zber, výkup odpadov - výkup odpadov môže vykonávať právnická alebo fyzická
osoba oprávnená na podnikanie, a ktorá má súhlas príslušného úradu životného prostredia
resp. živnostenské povolenie na predmetnú činnosť. Pre katastrálne územie Kežmarok je
oprávnená vykonávať zber odpadov mestom Kežmarok poverená organizácia. Táto
organizácia / podnikateľský subjekt / má povinnosť určovať a zverejňovať druhy zbieraných
odpadov a podmienky ich zberu a výkupu, zverejnené druhy vykupovať a odoberať, plniť
povinnosti ustanovené v § 5 písm. 1, písm. b až h zákona č. 238/ 1991 Zb.z. o odpadoch.
12/ Zberová nádoba / kontajner 110 l, 1 100 l, 7 m3, 4 m3, špeciálne zberové
nádoby pre nebezpečný odpad, / je nádoba na prechodné zhromažďovanie odpadu u pôvodcu
odpadu a manipuláciu pri vyprázdňovaní. Svojim označením / farebne/ môže byť vyhradená
pre zber druhotných surovín komunálneho odpadu a pod.
13/ Zberové vozidlo je špeciálne vozidlo určené na vyprázdňovanie a prepravu
odpadu / niektoré aj čiastočne lisovanie odpadu/.
14/ Separovaný zber je spôsob oddeľovaného zberu využiteľných druhotných
surovín z komunálneho / príp. čiastočne aj priemyselného / odpadu.
Povinnosť separovaného zberu legislatívne upravujú a usmerňujú viaceré zákony / č.
238/1991 Zb., č. 494/1991 Zb. o št. správe v odpad. hospod. v znení nasledujúcich predpisov,
Vyhl. č. 76/1992 Zb., Nariadenie vlády SR o nakladaní s odpadmi, Program odpadového
hospodárstva. Separovaný zber na území mesta Kežmarok sa realizuje v súlade s Programom
odpadového hospodárstva OÚ ŽP Kežmarok, Program odpadového hospodárstva mesta
Kežmarok, ktoré sú spracované v zmysle vyhl. 76/92 Zb.z.
15/ Stanička separovaného zberu je sústredenie / špeciálnych/ zberových nádob na
oddeľovanie / separovanie/ využiteľných druhotných surovín. Počet zberových nádob v
staničke je závislý od počtu oddeľovaných odpadov. Zberové nádoby v staničke podľa určenia
/ papier, sklo a ďaľšie / sú farebne alebo nápisom označené. Stanička je umiestnená tak, aby
architektonicky nepôsobila rušivo a bola blízko a ľahko dostupná pôvodcom a odvozcom.
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16/ Primárne triedenie je oddeľovanie využiteľných odpadov do osobitných
zberových nádob / druhotné suroviny / od ostatného odpadu a aj ich čiastočná úprava
/vyčistenie, umytie, zbavenie sa nevhodných doplnkov / už v mieste ich vzniku /
prevádzkárniach, domácnostiach/. Následne ich uloženie do určených zberných nádob pre
separovaný zber v zberových staničkách.
17/ Sekundárne triedenie / dotrieďovanie/ je oddeľovanie nevhodných prímesí /
iných / látok z neseparovaných druhotných surovín a ich čiastočná úprava / lisovaním ,
drvením/.
Najčastejšie dotrieďovanie sa vykonáva v triediarňach.

§3

Základné ustanovenia

Právnické a fyzické osoby zodpovedajú za nakladanie s komunálnym odpadom a sú
povinné ho čo najviac odmedzovať.
§4
Povinnosti právnických a fyzických osôb, vlastníkov objektov pri nakladaní s
komunálnym odpadom:
1/ Zabezpečiť si / zakúpením, prenájmom od organizácie zabezpečujúcej zber / na
zhromažďovanie komunálneho odpadu a na separovaný zber / mestom stanovené druhy /zberové nádoby, ktoré sú súčasťou základného vybavenia každého trvale i prechodne
obývaného, alebo inou činnosťou využívaného objektu.
2/ Do troch mesiacov od nadobudnutia tohoto „Nariadenia“ zriadiť vyhradené miesto /
stanovište, staničku separovaného zberu / pre zberové nádoby tak, aby :
a/ nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zberovými nádobami nespôsobovala
prekračovanie príslušnej hranice hlučnosti
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predchádzajúcom prejednaní s organizáciou poverenou MsÚ Kežmarok na nakladanie s
odpadmi na území mesta Kežmarok
c/ boli uložené na spevnenom a umývateľnom podklade / vzdialenosť od miesta
vyprázdňovania pre KUKA max. 10 m, pre kontajner max. 5 m
d/ bol k nim zabezpečený dostatočný prístup
e/ neboli umiestnené na schodíkoch a komunikáciách
f/ neboli umiestnené na veternej strane, v blízkosti okien bytov, detských ihrísk, bolo
zabezpečené vetranie, zamedzenie vzniku a šíreniu hmyzu a hlodavcov.
3/ Zberové nádoby môžu byť na komunikáciách / na chodníkoch/ len na dobu
nevyhnutnú na vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia uložiť na vyhradené miesto. V
prípade, že nastanú osobitné okolnosti / stavebná činnosť/, ktoré znemožňujú prístup k
stanovišťu / staničke separovaného zberu/, majiteľ objektu požiada MsÚ o dočasnú zmenu s
pripojeným stanoviskom organizácie zabezpečujúcej odvoz odpadu.
4/ Udržiavať čistotu okolo zberových nádob, minimálne 1-krát týždenne čistiť miesto
okolo ich uloženia.
5/ Zabezpečiť, aby nedochádzalo k preplňovaniu nádob a sypaniu odpadkov a
druhotných surovín na zem / prenajatím, doobjednaním, resp. zakúpením ďaľšej zberovej
nádoby/.
6/ Zabezpečiť výmenu, resp. opravu poškodených zberových nádob.
7/ Dbať, aby zberové nádoby boli na odvoz riadne pripravené.
8/ Zabezpečiť posyp, ako aj odpratávanie snehu v zimnom období z prístupovej cesty
na manipuláciu a nakládku pri vyprázdňovaní zberových nádob.
9/ Odvoz komunálneho / ostatného/ odpadu zo zberových nádob , mesto Kežmarok
zabezpečuje prostredníctvom organizácie zabezpečujúcej odvoz.
10/ Uhrádzať náklady spojené s prepravou a zneškodňovaním odpadu. (podľa § 11
tohto nariadenia)
11/ V prípade, že objekt sa nachádza na mieste, kde je značne komplikované
umiestnenie stanovištia / stanička / a tiež odvoz , je vlastník objektu povinný túto skutočnosť
oznámiť na MsÚ Kežmarok a po prerokovaní s organizáciou poverenou MsÚ Kežmarok na
nakladanie s odpadmi na území mesta Kežmarok, MsÚ Kežmarok určí iné stanovište /
staničku a iný spôsob odvozu.
12/ Ak komunálny odpad a vyseparované druhotné suroviny nie sú riadne pripravené
na odvoz, organizácia zabezpečujúca odvoz odpadu ich neodvezie. Najmä ak hrozí
nebezpečenstvo úrazu, narušenie harmonogramu odvozu a poškodenie technického

-7-

zariadenia. O tomto organizácia zabezpečujúca odvoz odpadu neodkladne informuje majiteľa
objektu resp. vlastníkmi objektu poverenú organizáciu. Tento vlastník resp.táto poverená
organizácia, sú povinní závadu odstrániť. Ak je obsah zbernej nádoby zamrznutý, takže sa
nedá vyprázdniť, pôvodca odpadu / majiteľ / je povinný túto závadu odstrániť bez poškodenia
zberovej nádoby. Znehodnotené vyseparované druhotné suroviny / neprimeraným obsahom
iných látok, znečistené nebezpečnou látkou a pod. / nebudú odvezené, prípadne odvezené len
ako ostatný odpad za úplatu.
§5

Vlastníci bytových domov, chát, penziónov sú povinní preto pri zmene v príslušnom
roku spracovať k 15.12. príslušného roka hlásenie o počte obyvateľov, hostí, bývajúcich v
jednotlivých bytových domov, počte zberových nádob a priložiť jednoduchý náčrt o
vyhradenom mieste pre zberové nádoby a predložiť ho príslušnému oddeleniu MsÚ
Kežmarok na schválenie.
§6

Vlastníci alebo užívatelia záhrad / chát, lúk a pod. /, ktorí produkujú väčšie množstvo
biologického odpadu / zo zelene, konáre a pod. /, sú povinní kompostovať odpad zo zelene.
MsÚ môže zabezpečiť súčinnosť pre úpravu kompostovateľných látok / drvenie /.

§7

Povinnosti právnickych a fyzických osôb zodpovedných za nakladanie s odpadmi

1/ Pôvodcovia odpadu na území mesta Kežmarok, ktorým vyplýva v zmysle vyhl.č.
76/92 zb. spracovať Program odpadového hospodárstva, sú povinní zosúladiť svoj Program
odpadového hospadárstva s Programom odpadového hospodárstva mesta Kežmarok.
2/ Pôvodcovia odpadu, ktorí produkujú väčšie množstvo odpadu ako :
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b/
1 t zvláštneho odpadu
c/ 10 t ostatného odpadu
vedú evidenciu odpadu,v súlade s nar. vlády č. 605/92 Zb.z. a majú povinnosť spracovať
program odpadového hospodárstva, ktorý sú povinní schváliť na OÚ, OP, Kežmarok.
3/ Pôvodcovia odpadu a občan, ktorí majú v zmysle nariadenia vlády č.605/92 Zb sú
povinní separovať / oddeľovať / odpad v rozsahu:
- papier
- biele sklo, farebné sklo
a po vytvorení vhodných podmienok budú povinní separovať / oddeľovať / odpad aj v iných
komoditách - železný šrot,
- neželezné a železné kovy / plechovky z nápojov, konzervy a pod./
- plastické látky / obaly, fólie /
- bioodpad / odpad z kuchyne, odpad zo zelene, konáre, kríky a pod./
Problémové látky /nebezpečný odpad : akumulátorové články, staré lieky,
žiarivky a staré farby / je potrebné zneškodňovať v organizáciách oprávnených na
zneškodňovanie nebezpečných odpadov.
4/ Ostatný odpad, ktorý nie je možné zatiaľ využiť ako druhotnú surovinu / stavebný
odpad, odpad z dreva/, a znečistenú výkopovú zeminu / sú povinní pôvodcovia prechodne
ukladať do vlastných, príp. do objednaných kontajnerov / 7 m3, 4 m3 /, nezávadne
zhromažďovať a následne zneškodňovať na skládke tak, aby nedošlo k znečisťovaniu okolia,
resp. odstrániť spôsobené znečistenie okolia zberových nádob.
5/ Pôvodca tohto jednorázového odpadu a občan / stavebný odpad a pod./ je povinný
dohodnúť osobitné podmienky jeho zneškodňovania s organizáciou poverenou MsÚ
Kežmarok na nakladanie s odpadmi na území mesta Kežmarok alebo tento odpad zneškodniť
na vlastné náklady len v priestoroch, objektoch a zariadeniach na to určených..
6/ Po vysýpaní odpadu je každý povinný / nielen pôvodca odpadu, ale aj občan /
uzatvárať zberové nádoby.
7/ V prípade poškodenia prenajatej zberovej nádoby ohlásiť toto vlastníkovi. / Aj v
prípade požiadavky na opravu vlastných /.
8/ Veľkorozmerový odpad skladovať tak, aby nepoškodzoval životné prostredie a
rozobrať ho tak, aby boli oddeliteľné druhotné suroviny.
9/ V zberových nádobách pre ostatný odpad je zakázané skladovať iný ako komunálny
odpad. V zberových nádobách určených pre separovaný zber druhotných surovín je zakázané
skladovať iné druhy odpadov.
10/ Je zakázané vyberať odpad a oddelené druhotné suroviny zo zberových nádob.
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prevádzkovateľa skládky, hlavne skládkovať odpad na určenom mieste / režim skládky / a
dodržiavať stanovený čas a deň vývozu. Pokyny prevádzkovateľa skládky musia byť v súlade
so schváleným Prevádzkovým poriadkom skládky.
12/ Vyvážanie odpadu, fyzickými a právnickymi osobami, ktorý vzniká z výroby resp.
činnosti v prevádzkach, je možné po dohode s prevádzkovateľom skládky ako v bode 5.
13/ Odvoz a skládkovanie priemyselných odpadov z výrobných a iných prevádzok v
katastri mesta si zabezpečujú právnické a fyzické osoby sami za podmienok ustanovení
zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch.
14/ Odvoz tuhého komunálneho odpadu zabezpečuje pre občanov organizácia
poverená MsÚ Kežmarok a zneškodňuje tento odpad na povolenej skládke resp. zariadení na
to určenom resp. tento odpad pôvodca tohto odpadu a občan zneškodňuje na vlastné náklady
len v priestoroch, objektoch a zariadeniach na to určených.
15/ Vlastníci, užívatelia pozemku alebo právnicke a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie a občania, ktorí majú právo hospodárenia s pozemkom, zodpovedajú za ich
ochranu pred znehodnotením, nedovoleným zneškodňovaním a skladovaním / divoké skládky
/ odpadov.
16/ Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie a občania sú povinné
zabezpečiť si pravidelný vývoz nimi produkovaných odpadov zo žúmp a septikov, kalov z
ČOV, odpadov a tukov a odlučovačov olejov. Prepravu a nezávadné zneškodňovanie týchto
odpadov môže vykonávať iba osoba alebo organizácia, ktorá je na túto činnosť oprávnená.
17/ Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré sú pôvodcami alebo
zabezpečujú nakladanie s nebezpečným a zvláštnym odpadom, zabezpečujú jeho
zneškodňovanie len v zariadeniach vhodných na ich zneškodňovanie.
18/ Informácie o existencii a sídlach vhodných zariadení na zneškodňovanie
nebezpečných a zvláštnych odpadov na požiadanie pôvodcu je povinný poskytnúť OÚ - odbor
ŽP Kežmarok.
19/ MsÚ Kežmarok zabezpečuje ako pôvodca komunálneho odpadu poskytnutie
informácií o možnostiach nezávadného zneškodňovania odpadov zo žúmp a septikov, ktoré sú
si, pôvodcovia odpadov a občania mesta Kežmarok, povinní hradiť na vlastné náklady. MsÚ
Kežmarok má zároveň právo kontroly nezávadného zneškodňovania odpadov zo žúmp a
septikov vyžadovaním príslušných dokladov.
20/ O pokutách za nedodržanie ustanovaní § 7 odst. 1 - 11 tohto nariadenia pojednáva
§ 12 tohto nariadenia.
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1/ Zakazuje sa spaľovať odpady nevhodné na spaľovanie, ako sú plastické látky /
sáčky, obaly z jogurtov a iné odpady, ktoré obsahujú plastické látky / pneumatiky a iné /
informácie na požiadanie predloží MsÚ Kežmarok /.
2/ Zakazuje sa neoprávnene založiť skládku odpadu alebo skladovať / zhromažďovať/
odpad mimo zberových nádob.
3/ Do zberových nádob pre komunálny odpad je zakázané ukladať :
objemné predmety, priemyselný odpad z výroby, kotolní a pod., látky tuhé, kyseliny, zápalné,
horľavé a výbušné látky, látky, ktoré pri styku s vodou a vzduchom sú schopné uvoľňovať
horľavé plyny, príp. explodovať, olejové látky alebo látky nimi znečistené, zdravotne závadné
odpady z výrobní potravín, predajní mäsa, odpad z liečiv a zdravotného charakteru, zeminu,
stavebnú suť a iné odpady, ktoré v zmysle kategorizácie odpadov nepatria do kategórie
domového odpadu.
§9

Povinnosti prepravcu odpadu

1/ Prepravca odpadu je povinný dodržiavať časový harmonogram vývozu dohodnutý v
zmluve.
2/ V prípade, že prepravca nedodrží časový harmonogram dohodnutý v zmluve a dôjde
k znečisteniu okolia zberových nádob v dôsledku ich preplnenia, je prepravca povinný toto
znečistenie odstrániť.
3/ Pri manipulácii, vyprázdňovaní zberových nádob musí zostať komunikácia ako aj
prístupová cesta čistá. Ak by došlo k znečisteniu, je prepravca povinný toto znečistenie ihneď
odstrániť.
4/ Prepravca odpadu je povinný po vysypaní odpadu zo zbernej nádoby, túto zbernú
nádobu riadne uzatvoriť.
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5/ Povinnosti prepravcov a dopravcov pri preprave nebezpečných odpadov sú uvedené
v § 6 zák.č. 238/91 Zb.z.

§10

Oprávnenie orgánov mesta

1/ Mesto Kežmarok zastúpené primárorom mesta schvaľuje hlásenie o umiestnení
vyhradeného miesta / stanoviste, stanička separovaného zberu /, o počte a druhu zberových
nádob a časový harmonogram vývozu pre všetkých pôvodcov odpadu, vlastníkov objektov,
bytových domov a pod.
2/ Mesto Kežmarok zastúpené primátorom mesta rozhoduje v prípadoch uvedených v
§ 4, odst. 11 o spôsobe ukladania a odvoze odpadov.
3/ Mesto Kežmarok zastúpené primátorom mesta je oprávnené dávať podnety na
prešetrenie nezákonného stavu príslušným orgánom štátnej správy.
4/ Mesto Kežmarok zastúpené primátorom mesta je oprávnané uložiť fyzickým
osobám, ktoré porušia ustanovenia „Nariadenia“ opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu
a pokuty (viď § 12). Zodpovednosť za škodu a trestná zodpovednosť týmto nie je dotknutá.
Ak dôjde k porušeniu paragrafových ustanovení v prípadoch uvedených v zák. č.
238/91 Zb. z., Okresný úrad - OŽP - Kežmarok rozhodne o pokute a opatrení na odstránenie
protiprávneho stavu. Zodpovednosť za škodu a trestná zodpovednosť týmto nie je dotknutá.
5/ Mesto Kežmarok zastúpené primátorom mesta je oprávnené riadiť / rozširovať
druhy druhotných surovín / separovaný zber, využívať druhotné suroviny v prospech obce.

§11

Poplatky
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1/ Za uloženie odpadov na miesto zneškodnenia platia právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie poplatky.
2/ Na krytie nákladov mesta Kežmarok spojených s odvozom TKO sa stanovujú
poplatky v cenníku organizácie poverenej MsÚ Kežmarok na nakladanie s odpadmi na území
mesta Kežmarok, po predchádzajúcom odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom Kežmarok

§12

Pokuty

1/ Pokuty právnickym a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré porušili
zákon o odpadoch č. 238/91 Zb.z. v znení zák. č. 255/93 Zb.z, ukladá príslušný orgán štátnej
správy vo výške ustanovenej v § 11 zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch.
2/ Pokuty fyzickým osobám, ktoré porušia povinnosti ustanovené v „Nariadení“ o
odpadoch okrem § 9, ods. 2 uloží primátor mesta v blokovom konaní vo výške od 100,- Sk
do 500,- Sk alebo príslušný štátny orgán v samostatnom správnom konaní o priestupkoch vo
výške od 100,- Sk do 3 000,- Sk . Pokuty fyzickým osobám, ktoré neoprávnene založia
skládku odpadu alebo odkladajú odpad mimo vyhradeného miesta, uloží príslušný štátny
orgán v správnom konaní o priestupkoch do výšky 5 000,- Sk.
3/ Za nesplnenie tohto „ Nariadenia“ právnickou osobou môže primátor mesta
Kežmarok uložiť pokutu do výšky 100 000,- Sk.
4/ Za porušenie pokynov prevádzkovateľa skládky fyzickými alebo právnickými
osobami využívajúcimi skládku na ukladanie odpadov, môže byť uložená pokuta do výšky
ustanovenej zákonom o priestupkoch č. 372/1990 Zb.

Tretia časť

§ 13
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Záverečné ustanovenia

1/ zrušuje sa VZN č. 6/91 - časť II.
2/ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmerok sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo v Kežmarku dňa: 8.2.2000
3/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť
dňom: 29.februára 2000

V Kežmarku, 14.februára 2000

..................................................................
Ing. František Grohola
primátor mesta Kežmarok

Vyvesené: 14.2.2000
Zvesené: 2.3.2000

