Návrh
Dodatok č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 84/2013
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
na území mesta Sládkovičovo
Mení nasledovne:
Druhá časť
Komunálny odpad
Článok 3
Zberné nádoby a spôsob zberu
1. Na území Mesta Sládkovičovo sa určujú tieto typy zberných nádob:
a) Nádoby na zber komunálneho odpadu 110 l kovová alebo plastová tzv. KUKA
pri rodinných domoch, ktorá je vo vlastníctve domácnosti.
b) Nádoby na zber komunálneho odpadu 1100 l kontajnery kovové pri bytových
domoch sú vo vlastníctve alebo v prenájme domácností bytového domu.
c) 1100 l kontajnery farebne odlíšené na triedený odpad:
1100 l zelený kontajner – sklo
1100 l modrý kontajner – papier
1100 l žltý kontajner – plasty
Tieto kontajnery sú vo vlastníctve TS Sládkovičovo.
d) Veľkoobjemový kontajner (VKK) na zber zmesového komunálneho odpadu,
drobného stavebného odpadu, objemného odpadu a biologicky rozložiteľného
odpadu.
e) Malé smetné nádoby – na zber zmesového komunálneho odpadu z verejných
priestranstiev.
f) Zberné vrecia – na zber vybraných, triedene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu.
2. Počet potrebných zberných nádob a interval vývozu pre odvoz komunálnych odpadov
stanovuje mesto pôvodcom odpadov takto:
a) rodinné domy:
1 × 110 l KUKA nádoba pre jeden až päť fyzických osôb,
2 × 110 l KUKA nádoba pre šesť až desať fyzických osôb,
b) bytové domy:
1 × 1 100 l zberná nádoba pre 10–15 bytov
rozhodujúci je počet prihlásených fyzických osôb na trvalý alebo prechodný
pobyt v bytovom dome.
c) fyzické osoby:
Pre podnikateľov a právnické osoby sa určuje na vývoz 110 l KUKA nádoba
a 1 100 l zberná nádoba. Výnimku z vyššie uvedených nádob tvoria drobní

živnostníci a drobné prevádzky, ktoré sú prevažne umiestnené v rodinných
domoch, resp. v bytoch a nebytových priestoroch, napríklad stánok PNS
a pod., ktoré môžu používať vrecia, ktoré si zabezpečia na vlastné náklady,
alebo budú jednotlivé prevádzky využívať spoločné nádoby. Pri využívaní
spoločných nádob musí byť zachovaný príslušný objem medzi pristavenými
nádobami a množstvom komunálneho odpadu, ktoré prihlásili jednotlivé
prevádzky na vývoz.
Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom po zverejnení.

Ing. Anton Szabó primátor mesta

