Mesto Sládkovičovo na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. doplnením zákona č. 517/2005
Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov vydáva:

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 50 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove v súlade s § 11 ods.4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Dopĺňa sa časť VI. odsek 1.
110 l zberné nádoby a ich obnovu si vlastníci (občania) zabezpečujú na vlastné náklady.
1100 l zberné nádoby v bytových domoch, ktorých zberné nádoby sú vo vlastníctve mesta
Sládkovičovo a občania platia prenájom, ktorý je zahrnutý vo výške miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, obnovu týchto zberných nádob zabezpečuje
mesto Sládkovičovo.
Mesto Sládkovičovo sa nezbavuje povinnosti podľa zákona 223/2001 Z. z., tieto zberné nádoby
zabezpečiť pre občanov.
V časti VI. odsek 2. písm. c), a časti VI. odsek 4. písm. c) sa text:
v areáli oprávnenej organizácie na adrese Technické služby Sládkovičovo, J. Dalloša, Sládkovičovo
nahrádza textom:
v areáli Zberného dvora, Cukrovarská, Sládkovičovo
V časti VI. odsek 6. písm. h) sa text:
Opotrebované batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, držiteľ odpadu je
povinný prednostne z komunálneho odpadu vytriediť a odovzdať na zneškodnenie do
vyhradených zberných nádob v areáli Technických služieb Sládkovičovo.
Interval odvozu opotrebovaných batérií a akumulátorov, žiariviek a iného odpadu obsahujúceho
ortuť je 2 × za rok, presný termín je stanovený v kalendári zvozu, ktorý obdrží každý držiteľ
odpadu.
nahrádza textom:
Opotrebované batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, držiteľ
odpadu je povinný prednostne z komunálneho odpadu vytriediť a odovzdať na
zneškodnenie do vyhradených zberných nádob oprávnenej firmy na nakladanie s NO.
Interval odvozu opotrebovaných batérií a akumulátorov, žiariviek a iného odpadu
obsahujúceho ortuť je 2 × za rok, presný termín je stanovený v kalendári zvozu, ktorý
obdrží každý držiteľ odpadu.
Ruší sa časť VI. odsek 6. písm. j)
Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom po zverejnení.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta
Zverejnené dňa: 15. decembra 2011

