
MESTO PREŠOV, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73,080 Ol Prešov 

Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2020, 

ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Prešov 

zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Deň vyvesenia: 06.04.2020 

Koniec lehoty, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť 
pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adresu 
sylvia.bobkova@presov.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade 
v Prešove u predkladateľa návrhu nariadenia: 
16.04. 2020 

Predkladateľ návrhu nariadenia: 
Ing. Jozef Herman, vedúci odboru životného prostredia a dopravnej 
infraštruktúry, Mestský úrad v Prešove, Jm·ková 24, 080 O l Prešov 

Deň zvesenia: 17.04.2020 



ru NÁVRH 
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Mesto Prešov podľa§ 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a na základe § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č . ........... ./2020, ktorým sa mení a dopÍňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov. 

I. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/20 16 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov sa mení takto: 

l. V Článku 2 odsek 9 znie: 

"9. Harmonogram je harmonogram zberu odpadu, zverejnený podl'a článku 15." 

2. V Článku 3 odsek 2 znie: 

"Komunálne odpady pôvodca odpadu na území mesta ukladá: 
a) do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, 
b) do zberných nádob na triedený komunálny odpad, 
c) do veľkoobjemových kontajnerov, 
d) do polopodzemných kontajnerov, 
e) do zberných vriec, 

(ďalej spolu všetko aj ako "zberná ( é) nádoba(y)")." 

3. V Článku 3 odsek 5 znie: 

"5. Potrebný počet zberných nádob a zber komunálnych odpadov zabezpečuje pre 
obyvateľov v bytových domoch a rodinných domoch oprávnená osoba po dohode 
s mestom." 

4. V Článku 3 odsek 7 prvá veta znie: 

"7. V rodinných domoch sa zberná nádoba na zhromažďovanie komunálnych odpadov 
umiestňuje okrem doby zberu na pozemok pri roditmom dome, vo vlastníctve, správe, nájme 
alebo inom oprávnenom užívaní pôvodcu odpadu." 

5. V Článku 3 odsek 7 sa v tretej vete na konci pripájajú slová "vo vlastníctve, správe, nájme 
alebo inom oprávnenom užívaní pôvodcu odpadu." 
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6. V Článku 4 odsek l písm. a) znie: 
"a) l x za dva týždne od rodinných domov". 

7. V Článku 5 odsek 2 sa slová "vedl'a zbernej nádoby do zberných vriec na to určených" 
nahrádzajú slovami "vedl'a zbernej nádoby na zhromažďovanie zmesových komunálnych 
odpadov, do zbemej nádoby na to určenej". 

8. V Článku 5 odsek 3 prvá veta znie: 
"Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene v rodinných domoch je zabezpečený 

prostredníctvom 240 l hnedých zberných nádob na to určených, ktoré sú distribuované 
bezplatne oprávnenou osobou." 

II. 
Účinnost' 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnásty deľí. odo dľí.a vyhlásenia. 

V Prešove dľí.a ............................ . 

Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 


