MESTO

ŽIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2010

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009 o spôsobe nakladania
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar
nad Hronom

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. 85/2010
zo dňa: 12.08.2010

Účinný od dňa: 28.08.2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom sa v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia § 39 ods. 4
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009 o spôsobe
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad
Hronom, a to nasledovne:
1) Ustanovenie § 13 znie:
1. Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky uvedené v
§ 80 ods. 1 písm. a) až c), f) a s) zákona o odpadoch.
2. Za priestupky podľa ods. 1 možno uložiť pokutu až do 165, 96 €.
3. Mesto môže podľa osobitného predpisu1 v blokovom konaní prejednávať priestupky
porušenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, za ktoré môže v zmysle osobitného
predpisu2 uložiť pokutu do výšky 33 €.
4. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva mesto
prostredníctvom mestskej polície, poverených zamestnancov mesta, útvaru hlavného
kontrolóra mesta a inej osoby, poverenej primátorom mesta.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli v meste.
V Žiari nad Hronom, 12.08.2010

Mgr. Ivan Černaj
primátor

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom
od: 27.07.2010
do: 11.08.2010
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom
od: 13.08.2010
do: 28.08.2010
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§ 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
§ 13 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

