Návrh:
Dodatok č. 3
Všeobecného záväzného nariadenia
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.
Mestské zastupiteľstvo, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. v znení
neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona
č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon o odpadoch), zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov
(ďalej len zákon o poplatkoch) a z dôvodu novely zákona 364/2004 Z. z. zákon o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon), ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. 3. 2018 sa uznieslo na zmene
všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) č. 1/2016.
Mení sa § 15 ods. 7 a znie:
§ 15
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania kalov zo žúmp
7. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich
zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu
štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva
roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec
alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových
vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze
odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd
vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových
vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových
vôd.

Záverečné ustanovenia
1. Týmto dodatkom VZN sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území
mesta Myjava č. 1/2016 zo dňa 28. 4. 2016
2. Tento dodatok všeobecného záväzného nariadenia
bol schválený Mestským
zastupiteľstvom Myjava dňa ............ Uznesením č...............
3. Tento dodatok všeobecného záväzného nariadenia nadobúda účinnosť dňa 15. 7.
2018 a je neoddeliteľnou súčasťou VZN sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu na území mesta Myjava č. 1/2016.
V Myjave, dňa .........................

Pavel Halabrín
primátor mesta

Dôvodová správa k predkladanému návrhu Dodatku č. 3 Všeobecného
záväzného nariadenia mesta Myjavy:
Dôvodom k vypracovaniu dodatku Všeobecne záväzného nariadenia je zmena
povinnosti v § 15 ods.7 platného VZN vo veci uchovávania evidencie a dokladov pri
nakladaní z odpadovými vodami zo žúmp z 3-och rokov na 2 roky. Pred novelou
zákona nebola legislatívne riešená evidencia nakladania s odpadovými vodami zo
žúmp a obce si tento právny stav mohli riešiť vydaním podmienok vo VZN.
Dňa 15. 3. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 51/2018 Z. z. ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
v ktorom v § 36 ods. 4 je uvedená povinnosť a podmienky uchovávania dokladov
a predkladania evidencie na vyžiadanie obce alebo orgánu štátnej správy.
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