
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                              



 
 

N á v r h 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Stará Ves 

č. 7/2011, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2004 o komunálnych odpadoch 
a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na území mesta Spišská 

Stará Ves (Dodatok č. 1) 

 

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Stará Ves  
č. 1/2004 z 15.6.2004  o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na 
území mesta Spišská Stará Ves  

sa    článok III  bod B - Nakladanie s jednotlivými zložkami KO a DSO  

 dopĺňa o písmeno i), ktoré znie: 
1. Elektroodpad z domácnosti je ekektroodpad, ktorý pochádza z domácnosti 

fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, 
ktorý je svojim zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza 
z domácnosti fyzických osôb. 

2. Na zber elektroodpadu od obyvateľov sa použije systém naloženia elektroodpadu 
priamo na ložnú plochu vozidla alebo prostredníctvom pristaveného VOK. 
Zvozové vozidlo alebo VOK zabezpečuje mesto u oprávnenej organizácie na svoje 
náklady 2x ročne. 

3. Mesto oznámi termín zberu a odvozu elektroodpadu. Obyvatelia vyložia 
elektroodpad  nie skôr ako deň pred plánovaným termínom vývozu vedľa 
zberných nádob na KO. 

4. Obyvatelia ako pôvodcovia elektroodpadu sú povinní v období medzi vývozom 
elektroodpadu tieto odpady dočasne uložiť na vhodnom mieste mimo verejného 
priestranstva. 

5. PO a FO oprávnené podnikať si odber, vývoz a zhodnotenie elektroodpadu 
zabezpečujú na základe objednávky u oprávnenej organizácie tak, aby nedošlo 
k znečisteniu verejných priestranstiev a okolia. 

V Spišskej Starej Vsi 
8.8.2011  
         
 
         Ing. Jozef Harabin  
         primátor mesta 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

• Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na 
úradnej tabuli mesta: 

 

 

       dňa :  9.8.2011                                    pečiatka                                podpis: ................................. 

 

 

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  
vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

       dňa :   26.08.2011                           pečiatka                                podpis: ................................. 

 
• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

       dňa : .....................                                pečiatka                                podpis: ............................ 

                  

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť  
 

 

       dňa :  ..........................                              pečiatka                                   podpis: ............................ 

 


