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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LEVOČA č. 4/2020 

 
zo dňa 24.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča  
 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči sa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ustanovením § 11 ods. 4 
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 
ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) 6. bod zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v spojení s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 
Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Levoča sa mení a dopĺňa takto: 

1. V §2 ods. 1 sa vkladajú za slovné spojenie „s drobnými stavebnými odpadmi...“ slová 
„odpadovými pneumatikami“. 

2. V §2 ods. 2 sa vkladajú za slovné spojenie „v súlade s § 81 ods. 21 zákona o odpadoch pre 
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností, slová „a o spôsobe nakladania a zberu 
odpadových pneumatík“. 

3. V § 3 ods. 1 písm. aa) sa vkladajú za slovné spojenie „a drobných stavebných odpadov“ slová „a 
odpadových pneumatík“. 

4. §13 sa mení nasledovne:  
 

„§13 
 

1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou KO. 
2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak obec 
určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného 
osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

3. Distribútor pneumatík je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo 
miestom podnikania na území SR, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej 
činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík 
sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja. Distribútor pneumatík je 
povinný zabezpečiť po celú prevádzkovú dobu na miestach výkonu svojej podnikateľskej činnosti 
spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku, spôsob a dátum uvedenia 
pneumatík na trh. 

4. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom 
pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. 
Za spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj bezplatný zber odpadových pneumatík na 
zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.“ 
 

5. V čl. V sa vypúšťa ods. 7.  
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Čl. II 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 
19/46 zo dňa 24.09.2020. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta. 

 
V Levoči dňa: 02.10.2020 
 
 
 
        Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  

primátor mesta 
 
 
 
 

Vyvesené: 08.10.2020 
Zvesené: 
Dátum účinnosti: 23.10.2020 
 
 


