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Dôvodová správa 
 

Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta  

 

Všeobecne:  

Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len „KO“) a drobnými 
stavebnými odpadmi (ďalej len „DSO“) upravuje všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 
bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 277/2007 zo dňa 
20. decembra 2007 a nadobudlo účinnosť 5. januára 2008. 

Prehodnotenie celého Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s KO a DSO 
je zaradené do programu rokovania októbrového mestského zastupiteľstva. 

Operatívne predkladáme návrh na zmenu VZN v časti týkajúcej sa vývozu zmesového 
komunálneho odpadu z plastových vriec z Námestia baníkov, časti Šafárikovej ulice a časti 
Čučmianskej dlhej ulice - na úpravu ustanovení § 6 ods. 6 a  prílohy č. 1 - bod. II nariadenia. 

V tejto lokalite  je systém zberu riešený odlišne od ostatných častí Rožňavy. 

 

k § 6 ods. (6); príloha č. 1 – bod II. 

Podľa nariadenia bolo možné nepoškodené a pevne uzavreté zberné vrecia o min. 
objeme 60 l na Námestí baníkov a časti Šafárikovej a Čučmianskej dlhej ulice vykladať deň 
pred vývozom k malým zberným nádobám (odpadkovým košom, ktorými sú vybavené verejné 
priestranstvá),  vždy v čase od 16,30 hod, pričom interval vývozu bol denný. 

Predpokladáme, že zmenou intervalu vývozu na dni pondelok až sobota (Po-So) 
a zmenou lehoty na vykladanie vriec na deň vývozu eliminujeme nežiaduce znečisťovanie 
verejného priestranstva.   

 

Konkrétne: 

Návrh na zmenu VZN o nakladaní s KO a DSO na území mesta  

§ 6 ods. 6  

Súčasné znenie: 

Typ nádoby Interval 
vývozu 

Poznámka 

zberné vrecia o min. objeme 60 l Deň 

nepoškodené a pevne uzavreté vrecia 
sa vykladajú  deň pred vývozom k malým 
zberným nádobám (odpadkovým košom, 
ktorými sú vybavené verejné priestranstvá) 
vždy v čase od 16,30 hod.    
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Navrhované znenie: 

Typ nádoby Interval  
vývozu 

Poznámka 

zberné vrecia o min. objeme 60  l 

v dňoch 
pondelok       
až sobota   
(Po-So) 

Nepoškodené a pevne uzavreté vrecia 
sa vykladajú v  deň vývozu k malým 
zberným nádobám (odpadkovým košom, 
ktorými sú vybavené verejné priestranstvá) 
vždy v čase od 7,30 hod. do 9,00 hod.  
(Po-So)  

  

 

Príloha č. 1 „Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu“  

Súčasné znenie: 

POPIS ZN DEŇ v týždni ULICE, LOKALITY 

PE sáčky Denne 
Námestie baníkov, časť  Šafárikovej ulice 
a časť Čučmianskej dlhej 

 

Navrhované znenie : 

POPIS ZN DEŇ v týždni ULICE, LOKALITY 

PE vrecia Po-So 
Námestie baníkov, časť  Šafárikovej ulice 
a časť Čučmianskej dlhej ulice 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Stanovisko Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky zo dňa 13. 03. 2012 
Komisia odporúča schváliť predložený návrh.  
 
Stanovisko Komisie ochrany verejného poriadku zo dňa 14. 03. 2012 
Komisia odporúča schváliť predložený návrh. 
            
Stanovisko Komisie výstavby, územ. plánovania a život. prostredia zo dňa 14. 03. 2012 
Komisia odporúča schváliť predložený návrh.  
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnik. a správy mestského majetku zo dňa 20. 03. 2012 
Komisia odporúča schváliť predložený návrh.  


