Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 155/2019
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 134/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z
domácnosti na území Mesta Veľké Kapušany (nariadenie o nakladaní s komunálnymi
odpadmi)
Na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“) sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ods. 3
a 8 § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Čl. 1
Nariadenie sa mení a dopĺňa takto:
Vypúšta sa celé pôvodné znenie § 13 v bode

1)

Prinášací (donáškový zber), ktoré sa nahrádza novým znením:
„Vo Veľkých Kapušanoch v rámci zberu separovaného odpadu sa realizuje prinášací
(donáškový) zber prostredníctvom mobilného zariadenia v areáli Zberného dvora na ul.
Mlynskej 236/1 vo Veľkých Kapušanoch. Predmetom zberu sú nasledovné druhy odpadov:
a) 200101 - papier a lepenka,
b) 200102 – sklo
c) 200103 – viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
d) 200104 - obaly z kovu,
e) 200136 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 100121,
200123 a 200135
f) 200139 - plasty (len PET fľaše),
g) 200201 - biologicky rozložiteľný odpad,
h) 200308 - drobný stavebný odpad.

•

Uvedené odpady sú kategórie O, ostatný odpad.“
2) Vypúšta sa celé pôvodné znenie odstavca 1. § 17.
3) V odstavci 2. § 17 sa odstráni číselne označenie „2.“ a slová „odpadových olejov“ sa nahradia
slovami „použitých jedlých olejov a tukov“.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch sa uznieslo na tomto nariadení dňa 29.5.2019 ktoré
nadobudne účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenie vyvesením na úradnej tabuli Mesta Veľké
Kapušany a na webovom sídle Mesta Veľké Kapušany.
PaedDr. Peter Petrikán
primátor

