Mesto Poltár v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o odpadoch“) vydáva:

DODATOK č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „VZN“):

1. Článok 7 ods. 4 VZN č. 1/2016 sa mení nasledovne:
„4. Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadov sú:
110 litrová zberná nádoba pozinkovaná kovová (kuka nádoba)
110 litrová, 120 litrová a 240 litrová zberná plastová nádoba na kolieskach (kuka nádoba)
100 litrové PVC vrece
1100 litrová zberná nádoba – kontajner pozinkovaný kovový
1100 litrová zberné nádoby – kontajnery plastové (označené farebne, resp. štítkami)
1100 litrová zberná nádoba – kontajner plastový – žltý (plasty, kovy, tetrapaky)
1100 litrová zberná nádoba – kontajner plastový – zelený (sklo)
1100 litrová zberná nádoba – kontajner plastový – modrý (papier)
- kontajnery na zber obnoseného šatstva a textílií
- zberné nádoby na psie exkrementy
- malé odpadkové nádoby na verejných priestranstvách
- 5 a 7,5 tonové veľkoobjemové kontajnery.“
2. Článok 7 ods. 5 VZN č. 1/2016 sa mení nasledovne:
„5. Pre zber zmesového komunálneho odpadu v rodinných domoch sú určené 110 litrové
kuka nádoby pozinkované kovové alebo 110 litrové, 120 litrové a 240 litrové kuka nádoby
plastové na kolieskach. Pre časti Prievrana, Hájiky – Maky je zavedený zber prostredníctvom PVC
vriec.“
3. Článok 7 ods. 7 VZN č. 1/2016 sa mení nasledovne:
„7. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí vykonávajú svoju činnosť v samostatných objektoch
mimo bytových domov, sú povinní vlastniť a využívať 1100 litrové kontajnery alebo 110 litrové,
120 litrové a 240 litrové nádoby z plastu alebo pozinkované kovové nádoby. V prípade, že nie je
možné odpad umiestňovať do 1100 l, 240 l, 120 l alebo 110 l zberných nádob sú pre podnikateľov
a právnické osoby určené 100 litrové PVC vrecia označené logom Mesta Poltár.“
4. Článok 17 ods. 5 VZN č. 1/2016 sa mení nasledovne:
„5. Občania mesta môžu drobný stavebný odpad odovzdať za poplatok na miesto určené mestom –
konkrétne na skládke odpadu v Brezničke, kde im bude vystavené tlačivo o množstve odovzdaného

drobného stavebného odpadu potvrdené pracovníkom skládky. Potvrdenie bude slúžiť ako podklad
k úhrade poplatku za odovzdanie drobného stavebného odpadu, ktorý občania uhradia v pokladni
Mestského úradu v Poltári do 10 dní odo dňa odovzdania drobného stavebného odpadu na skládke
odpadu v Brezničke. Sadzbu poplatku upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár
o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pavel G a v a l e c
primátor mesta

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 bol vyvesený na úradnej tabuli s súlade s § 6 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa: 17.01.2017
Pripomienky k návrhu Dodatku č. 1 neboli uplatnené.
Návrh Dodatku č. 1 bol schválený dňa: 07.03.2017
Dodatok č. 1 bol zverejnený vyložením na úradnej tabuli dňa: 08.03.2017
Účinnosť nadobudol dňa: 23.03.2017

