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Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o spôsobe
nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Gbely
nasledovne:
§ 14 sa v plnom rozsahu nahrádza novým znením:
„§ 14
Nakladanie s drobným stavebným odpadom
1. Na území mesta Gbely sa v súlade s § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 o odpadoch zavádza
množstvový zber drobného stavebného odpadu.
2. Množstvový zber je zber drobného stavebného odpadu, pri ktorom platí pôvodca miestny
poplatok ustanovený vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Tento poplatok sa určuje ako súčin množstva vzniknutého drobného
stavebného odpadu v kilogramoch a sadzby poplatku uvedeného vo VZN o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, na ktoré sa nevyžaduje podľa stavebného zákona
stavebné povolenie. Za drobný stavebný odpad sa považuje najmä:
- drobná omietka, obklady, podlahy, dlažby, obkladačky
- umývadlá, WC
- odpad pri natieračských prácach
- drobné úlomky tehál,
- odrezky sadrokartónu (porezané na menšie kusy)
- okná, dvere
- bytové jadrá
4. Pôvodca/držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť
a použiteľnú časť zhodnotiť. Zvyšnú časť je povinný umiestniť za úhradu do Zberného
dvora odpadov na ulici Piesky č. 1604.
5. Ak bolo fyzickej osobe vydané stavebné povolenie podľa stavebného zákona považuje sa
takýto vzniknutý odpad za stavebný odpad. Tento je povinný zhodnotiť/zlikvidovať
v súlade s § 77 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. na vlastné náklady. Doklad
o likvidácii odpadu bude predložený stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.“

Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.
Ostatné náležitosti VZN č. 2/2013 zostávajú v platnosti.
V Gbeloch 08.12.2015
Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

