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Doplnok č. 1 všeobecne záväzného nariadenia 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Krompachy 

Číslo:              

2/2018 

 

 

Mesto Krompachy na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a na základe § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento doplnok k  Všeobecne 

záväznému nariadeniu č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Krompachy. 

 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy (ďalej len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1. Čl. 6 sa dopĺňa o bod 6, ktorý znie: 

 

(6) Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je zavedený množstvový zber. 

Podnikatelia sú povinní prihlásiť sa na MsÚ, oddelenie výstavby, životného prostredia 

a predložiť „Ohlásenie počtu a veľkosti zberných nádob používaných pre množstvový zber“ 

(Príloha č. 1 Doplnku č. 1 VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy). 

 

2. Čl. 7 sa dopĺňa o bod 8, ktorý znie:  

 

(8) Pre triedené zložky typu plast a sklo sa občania – fyzické osoby môžu zapojiť                   

do adresného zberu a následne požiadať o úľavu na poplatku za komunálny a drobný stavebný  

odpad po splnení podmienok podľa VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.  K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie MsÚ o evidencii 

triedených zložiek.  

Evidencia bude uskutočňovaná pri zvoze jednotlivých triedených zložiek zamestnancom 

MsÚ. Zaevidované budú len odpady odovzdané vo vreciach. Mesto každoročne zverejní       

na svojom webovom sídle harmonogram pre realizáciu adresného zberu.  

 

 

 

Čl. 2 

1.   Na tomto Doplnku č. 1 k nariadeniu sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch 

na svojom zasadnutí dňa 22.12.2020, Uznesením č. 24/B.16 

 

2.   Tento Doplnok č. 1 k nariadeniu nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli po schválení Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch.  

 

 

V Krompachoch dňa 22.12.2020 

 

 

 

 

     Ing. Iveta Rušinová 

      primátorka mesta 
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Doplnok č. 1 všeobecne záväzného nariadenia 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Krompachy 

Číslo:              

2/2018 

 

 

 Príloha č. 1  

 

Ohlásenie č. ............... 

počtu a veľkosti zberných nádob používaných pre množstvový zber  

 

Mesto Krompachy  

Zastúpené:          ................................................................... 

Sídlo:          Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy  

IČO:          329 282  

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.  Sp. Nová Ves č. účtu: 3400342003/5600  

a 

 

Organizácia – prevádzková jednotka 

Zastúpená:          .................................................................... 

Sídlo:          .................................................................... 

Miesto plnenia:         .................................................................... 

IČO:           .................................................................... 

DIČ:                       .................................................................... 

Bankové spojenie:    .................................................................... 

 

uzatvárajú dohodu 

o počte a frekvencii vývozu zberných nádob používaných pre množstvový zber,  ktorý bude pre mesto 

Krompachy zabezpečovať  zmluvná organizácia, 

nasledovne: 

Objem kontajnera Počet/ks Frekvencia vývozu 

              

 

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od ............................... 

 

V Krompachoch, ........................................... 

 

 

………………………………………………….                             ………………………...................... 

                       Mesto Krompachy                             prevádzka 


