
Mesto Sládkovičovo na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") v znení neskorších predpisov vydáva

Dodatok č. 1/2017
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 97/2016 zo dňa 15.06.2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi,

na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove v súlade s ust. § 11 ods. 4,
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

DopÍňa sa § 19a
1. Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ak ide

o individuálnu bytovú výstavbu mesto zabezpečí pridelenie jedného kusu
kompostovacieho zásobníka na každú domácnosť.

Patria sem: Kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol.

Nepatria sem: uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.

2. Biologicky rozložiteľný odpad fyzických osôb je možné odovzdať v priebehu celého roka
v prevádzke Zberného dvora Sládkovičovo v jeho prevádzkovom čase bezplatne, po
predložení dokladu totožnosti fyzickej osoby.

3. Mesto Sládkovičovo zabezpečí zber biologicky rozložiteľného odpadu fyzických osôb
(konárov) prostredníctvom Technických služieb Sládkovičovo na základe Oznamu zberu,
uverejnenom na webovej stránke mesta 2 x ročne (1x - v jarných mesiacoch, Ix -
v jesenných mesiacoch).

4. Biologicky rozložiteľný odpad musí byť pred zberom upravený nasledovne:

a) drevná hmota alebo viničné prúty posekané, popílené na časti v max. dlžke 1 m a pevne
zviazané

b) uložený v prepravke alebo vo vreci



c) vyložený na verejné priestranstvo najskôr deň pred dňom vývozu a najneskôr do 07.00
hod v deň vývozu.

5. Zber biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene, vrátane
parkov a cintorínov, ktoré sú v majetku alebo v správe mesta, zabezpečuje mesto
prostredníctvom Technických služieb Sládkovičovo.

6. Biologicky rozložiteľný odpad z pozemkov právnických osôb me je komunálnym
odpadom. Nakladanie s týmto odpadom zabezpečuje vlastník na vlastné náklady
u zmluvného partnera mesta.

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 97/2016 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove č. 180/ MZ - 2017 zo dňa 01.03.2017 a nadobúda účinnosť 15. dňom po
zverejnení.

V Sládkovičove dňa 02.03.2017 [JAI\
Ing. Anton Szabó
primátor mesta
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