Zmeny a doplnky
všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 72

o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch na území mesta Košice
(nariadenie o komunálnych odpadoch)
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 932/2005 prijatým na svojom XX. rokovaní
dňa 15. decembra 2005 podľa § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 72/2004 o komunálnych odpadoch a
drobných stavebných odpadoch na území mesta Košice schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Košiciach č. 629/2004 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. § 3 sa vypúšťa ods. 3
2. V § 4 ods. 2 sa za slovom "sklo" pripája čiarka a vsúvajú slová "elektronický odpad".
3. V § 4 ods. 9 sa za ôsmy bod pripája nový deviaty bod, ktorý znie:
"9. elektronický odpad". Doterajší deviaty bod sa označuje ako desiaty bod.
4. V § 5 ods. 1 znie:
"(1) Pravidelný odvoz komunálnych odpadov podľa § 4 ods. 1, okrem separovaného zberu,
je zabezpečovaný minimálne
1. raz za mesiac u kontajnerov
2. raz za dva týždne u ostatných foriem zberu a biologického odpadu.
5. § 6 vrátane nadpisu znie:
"§ 6
Systém zberu komunálneho odpadu
"(1) Mesto určuje paušálne spoplatňovaný systém zberu komunálneho odpadu povinne u
a) fyzických osôb bývajúcich v bytových domoch6),
b) fyzických osôb bývajúcich v historickej časti mesta,
c) fyzické osoby bývajúce v rodinných domoch, ktoré si nezvolili množstvový systém
zberu.
(2) Fyzické osoby bývajúce v rodinných domoch, okrem rodinných domov v historickej
časti mesta, si môžu zvoliť množstvový systém zberu komunálneho odpadu. V priebehu
poplatkového obdobia je zmena systému zberu neprípustná.
(3) Množstvový systém zberu komunálneho odpadu mesto zabezpečuje pre právnické
osoby, fyzické osoby-podnikateľov a fyzické osoby neuvedené v ods. 1
(4) Pre zber komunálnych odpadov mesto určuje tieto druhy nádob:
1. vrece o objeme 25 l - pri paušálne spoplatňovaných rodinných domoch
2. vrece o objeme 50 l - pri paušálne spoplatňovaných rodinných domoch
3. vrece o objeme 100 l,
4. kuka nádoba o objeme 110 l,
5. kontajner o objeme 1100 l.
(5) Pre zber komunálneho odpadu je možné používať len zberné nádoby a vrecia označené
logom zmluvného spracovateľa odpadu určeného mestom.".
6. Názov § 8 znie: "Osobitné ustanovenia pre historickú časť mesta"."

7. V § 8 ods. 1 sa slová "pešej zóny" nahrádzajú slovami "historickej časti7a) a za slovami
"do vriec" sa pripájajú slová "označených logom zmluvného spracovateľa odpadu určeného
mestom".
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
"7a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 74 o režime užívania historickej časti
mesta a o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Košice.".
8. V § 13 sa na konci pripája nová veta, ktorá znie: "S ohlásením poplatník zároveň predloží
doklady preukazujúce uvádzané skutočnosti.".
9. § 14 ods. 1 znie:
"(1) Mesto vyberá paušálny poplatok za komunálny odpad od fyzických osôb bývajúcich v
bytových domoch a v historickej časti mesta a fyzických osôb bývajúcich v rodinných
domoch, ktoré si nezvolili množstvový systém zberu podľa § 6."
10. V § 16 ods. 2 a 3 znejú:
"(2) Primátor mesta môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa na písomnú žiadosť
odpustiť poplatok poplatníkovi, ktorého mesačný príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu9) nedosahuje životné minimum.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
"9) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov.".
(3) Zníženie podľa ods. 1 si môže poplatník uplatniť najskôr do 31. decembra roka, v
ktorom dôjde k skutočnosti zakladajúcej nárok na zníženie poplatku. Zníženie bude
poskytnuté od 1. januára roka nasledujúceho po uplatnení nároku.
11. V § 16 sa vypúšťa ods. 4.
12. Za § 16 sa vkladá nový § 16a, ktorý v rátane nadpisu znie:
"§16a
Preukazovanie dlhodobej neprítomnosti
Dlhodobú neprítomnosť na území mesta, ktorá poplatníka oprávňuje na zníženie alebo
odpustenie poplatku podľa zákona8) poplatník preukazuje
a) z dôvodu, že sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí slovenskou verziou
potvrdenia zamestnávateľa, školy a pod. o zahraničnom pobyte,
b) z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby potvrdením príslušného vojenského útvaru o
výkone vojenskej služby alebo vojenskou knižkou.".
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia "§ 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z."
nahrádza citáciou "§ 82 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.".
13. V § 24 sa doterajší text označuje ako ods. 1 a za ním sa pripája nový odsek 2, ktorý
znie:
"(2) Zmenu systému zberu (z paušálne spoplatňovaného na množstvový a opačne) u
domácnosti, kde je to umožnené podľa tohto nariadenia (§ 6 ods. 1) pre rok 2006 možno
nahlásiť do 15. februára 2006 a pre ostatné roky najneskôr do 30. novembra
predchádzajúceho roka. Nárok na zníženie poplatku u osôb podľa § 16 ods. 3 tohto

nariadenia pre rok 2006 možno uplatniť do 15. februára 2006.".
Čl. II
Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vydal úplné znenie všeobecne záväzné ho
nariadenia mesta Košice č. 72/2004 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných
odpadoch na území mesta Košice schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v
Košiciach č. 629/2004 v znení zmien a doplnkov vykonaných týmto uznesením.

Čl. III.
Účinnosť
Tieto zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.
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