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           MESTO PRIEVIDZA  
 
           Mestský úrad,  

 
                 Námestie slobody č.14,  971 01 Pr ievidza 1  
 

 

NÁVRH 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na základe ustanovenia § 81 ods.3 a ods. 8 zákona NR 
SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonom v nadväznosti 
na ust. § 4 ods. 3 písm. g)  a § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších právnych predpisov vydáva tento  
 

 

DOPLNOK č. 2 k 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NRIADENIU 

 
č.  5/2016  

 
o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

na území mesta Prievidza 

 

§ 1  

1. V § 1 sa za písmeno k) dopĺňa nové ustanovenie, ktoré znie nasledovne: „l) spôsob 

spätného zberu odpadových pneumatík“. 

2. V § 3 ods. 18 sa za slovné spojenie „ –( nadobúdaciu cenu)“ dopĺňa text „cena 120 

litrovej nádoby na zmesový komunálny odpad je 30 € s DPH, cena 240 litrovej nádoby 

na zmesový komunálny odpad je 39 € s DPH, cena 1100 litrovej nádoby na zmesový 

komunálny odpad je  198 € s DPH“. 

3. Za § 10 sa vkladá nový § 11, ktorý znie nasledovne: 

 

„§ 11 

Spätný zber odpadových pneumatík 

 

1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať 

distribútorovi pneumatík, okrem odpadových pneumatík umiestnených na 

kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých 

vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

2. Iný spôsob nakladania s odpadovou pneumatikou ako je uvedený v bode 1. sa  

zakazuje.“ 

 

4. V § 14 ods. 5 sa za slovné spojenie „-(nadobúdaciu cenu)“ dopĺňa text  

„cena 120 litrovej nádoby na biologicky rozložiteľný odpad je 30 € s DPH“ 

 

5. Doterajšie § 11 Veterinárne lieky a humánne lieky  až § 27 Záverečné ustanovenia sa 

prečíslovávajú na § 12  až § 28. 

6. V celom všeobecne záväznom nariadení sa za slovné spojenie „zberný dvor“ vo 

všetkých gramatických tvaroch dopĺňa slovné spojenie „ - Zberňa odpadov Prievidza“. 
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7. V prílohe č.7: Zber biologicky rozložiteľného odpadu (zo zelene) – stanovištia zberu 

sa vo VO č. 2 nahrádza slovo „Zadná“ slovom“ Riečna pri garážach“. 

 

 

§ 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto Doplnku č. 2 k VZN č. 5/20016 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza sa uznieslo Mestské 

zastupiteľstvo v Prievidzi dňa                   . 

2. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 5/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza 

a na internetovej stránke mesta Prievidza od         do         . 

3. Doplnok č.2 k VZN č. 5/2016 nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia na 

úradnej tabuli a webovom sídle mesta. 

4. Úplné znenie VZN č. 5/2016 v znení Doplnku č. 2 bude prístupné na Mestskom úrade 

v Prievidzi a na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. 

 

 

 

 v.r. 

 

                                                                              JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                          primátorka mesta 

http://www.prievidza.sk/

