
Dôvodová správa 
 

S účinnosťou od 1. januára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 

o odpadoch“), ktorým sa ruší zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

Mesto podľa § 135 ods. 15 zákona č. 79/2015 o odpadoch je povinné všeobecné záväzné 

nariadenie mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

vydané podľa doterajších právnych predpisov uviesť do súladu s novým zákonom o 

odpadoch. 

Obsah Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými  stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo je uvedený na 2. 

strane VZN.   

Nové VZN o odpadoch bolo vypracované v roku 2016. Kvôli lepšej prehľadnosti 

dokumentu je vypracované úplné znenie a nie len dodatok k predchádzajúcemu VZN. 

Do navrhnutého VZN sú zapracované všetky zmeny týkajúce sa nového zákona 

o odpadoch. Najviac zmien sa týka zapracovania nových pojmov v oblasti odpadového 

hospodárstva, triedeného zberu odpadov, povinností, spôsobu zberu a prepravy jednotlivých 

druhov odpadu. Veľká zmena pre obyvateľov nastala v spôsobe zberu drobného stavebného 

odpadu (DSO).  

 

Mesto Fiľakovo malo vypracované Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Fiľakovo z roku 2013 schválené uznesením č. 77 zo dňa 28.06.2013, ktorý sa týmto ruší.  

 

 

Navrhujem, aby mestské zastupiteľstvo k predloženému návrhu prijalo nasledovné  

uznesenie:  

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove  

1. ruší: 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo o nakladaní s komunálnymi odpadmi a        

s drobnými  stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo schválené uznesením č. 77 zo dňa 

28.06.2013. 

 

2. schvaľuje : 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 9 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými  stavebnými odpadmi na území mesta  Fiľakovo ........... 

 

 

 

 Vo Fiľakove  24.06.2016 

 

 

 

 

Ing. Gréta MEDEOVÁ 

   samostatná odborná referentka  

   oddelenia výstavby, ŽP a SR 

 


