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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÉ ZÁMKY
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
č. 11/2020
§1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch podľa § 11 ods. 4 písm. g) v spojení s § 6 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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“), sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):
§2
Predmet nariadenia
1/ Toto nariadenie vymedzuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva funkčný
systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Nové Zámky ( ďalej len „mesto“) a to nasledovne:
a) nakladanie a spôsob zberu zmesového komunálneho odpadu (ďalej aj ,,ZKO“) a drobného
stavebného odpadu1 (ďalej aj ,,DSO“),
b) spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov (ďalej aj ,,KO“),
c) nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (ďalej aj ,,BRKO“),
d) nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
• elektroodpadov z domácností,
• odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
• použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,
• veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
• jedlých olejov a tukov,
• šatstva a textilu,
f) spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok,
g) spôsob spätného zberu odpadových pneumatík,

Pojem je zadefinovaný v ustanovení § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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h) prevádzkovanie zberného dvora,
i) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu.
§3
Nakladanie a spôsob zberu zmesového komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu
1/ Na území mesta zabezpečuje nakladanie s KO spoločnosť, s ktorou ma mesto uzatvorenú
zmluvu a ktorá má oprávnenie na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (ďalej len
„poskytovateľ služby“).
2/ Každý pôvodca KO a DSO je povinný tento odpad zhromažďovať, triediť a odovzdávať na
zhodnotenie alebo zneškodnenie podľa systému stanoveného týmto nariadením.
3/ Pôvodca odpadu je povinný požiadať o pridelenie zbernej nádoby príslušný organizačný
útvar Mestského úradu mesta Nové Zámky (ďalej aj „MsÚ“). Pridelenie a rozmiestnenie
nádob na ZKO určuje MsÚ a pridelenie a rozmiestnenie nádob na triedené zložky
komunálnych odpadov určuje MsÚ spolu s organizáciou zodpovednosti výrobcov ( ďalej aj
„OZV“).
4/ Systém zberu a prepravy ZKO:
a) individuálna bytová výstavba a bytové domy do 4 bytových jednotiek
Počet zberných nádob a ich interval vývozu pre rodinné domy a bytové domy do 4
bytových jednotiek, kde je pridelená 120 l nádoba je určený nasledovne:

•
•

•
•

Počet osôb v
domácnosti
1–2

Objem nádoby
v litroch
120 l

Počet pridelených
nádob
1 ks

Interval vývozu
2x mesačne ( 26x ročne)

3 – a viac

120 l

1 ks

1x týždenne ( 52x ročne)

zberné nádoby sú označené príslušnou nálepkou, zodpovedajúcej stanovenému
intervalu vývozu,
pôvodca odpadu pri individuálnej bytovej výstavbe je povinný nahlásiť akúkoľvek
zmenu na príslušný organizačný útvar MsÚ, ktorá je rozhodujúca pri stanovení
intervalu zberu zmesového komunálneho odpadu ( počet členov v domácnosti) a to do
30 dní, odo dňa vzniku rozhodujúcej skutočnosti,
ak pôvodca odpadu nesplní nahlasovaciu povinnosť, príslušný organizačný útvar MsÚ
vykoná tento úkon z úradnej moci,
pôvodcovia ZKO z individuálnej bytovej výstavby sú povinní:
o v deň odvozu odpadu zabezpečiť prístup k zbernej nádobe pre
poskytovateľa služby,
o zbernú nádobu zabezpečiť pred jej poškodením a odcudzením.

b) kolektívna bytová výstavba
• na každých 10 bytov (max. 40 prihlásených osôb k pobytu) prislúcha 1 ks 1 100 l
nádoby na ZKO s odvozom 1x týždenne,
• pri vyššom počte bytov resp. osôb sa úmerne zvyšuje počet nádob alebo odvozov
odpadu.
c) právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia
• pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je na území mesta zavedený
množstvový systém zberu ZKO,
• právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná pred začatím činnosti podať
žiadosť o zavedenie množstvového zberu ZKO a to na tlačivách, ktoré sú zverejnené
na webovej stránke mesta,
• sú povinní zvoliť počet nádob, ich objem a frekvenciu zberu tak, aby bola primeraná
množstvu vyprodukovaného odpadu,
• sú povinní zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania,
• sú povinní:
o v deň odvozu odpadu zabezpečiť prístup k zbernej nádobe pre poskytovateľa
služby,
o zbernú nádobu zabezpečiť pred jej poškodením a odcudzením.
d) organizátor kultúrnych, športových, jednorazových podujatí a iných činností pre
verejnosť
je povinný:
• urobiť opatrenia pre zníženie tvorby odpadov a zabezpečovať čistotu a poriadok v
rámci poskytovanej činnosti,
• zabezpečiť dostatok zberných nádob na ZKO a triedené zložky KO
má zakázané:
• ukladať odpad do nádob určených pre iné systémy zberu ( nádoby pre kolektívnu
bytovú výstavbu, malé smetné nádoby).
5/ Pridelené nádoby na území mesta sú majetkom poskytovateľa služby.
6/ Znehodnotenie, stratu alebo krádež nádoby je užívateľ povinný nahlásiť na MsÚ.
7/ V prípade, že pôvodcom ZKO v rodinných domoch a na sídliskách nestačia pridelené
nádoby na odpad, môžu si u poskytovateľa služby za odplatu objednať veľkokapacitnú
nádobu.
8/ Ak nie je nádoba na ZKO riadne pripravená na odvoz, je vyložená mimo určeného
intervalu vývozu alebo sa v nádobe nachádza iný druh odpadu, na ktorý je nádoba určená,
poskytovateľ služby je oprávnený nevykonať riadny zber odpadu. Vlastník, užívateľ alebo
správca je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť odvoz. Poskytovateľ služby upovedomí o
skutočnosti MsÚ.
9/ Reklamácia na neuskutočnený zber odpadu sa považuje za oprávnenú, ak je
poskytovateľovi služby alebo MsÚ nahlásená do 24 hodín a nie sú splnené ustanovenia
uvedené v § 3 ods. 8 tohto nariadenia.

10/ MsÚ si vyhradzuje právo na zmeny v harmonograme odvozov odpadov (vianočné
a veľkonočné sviatky a pod.). Pôvodcovia KO sú o tejto skutočnosti včas informovaní
poskytovateľom služby aj MsÚ spôsobom v mieste obvyklým.
11/ Zber DSO bez obsahu škodlivín a po vytriedení na jednotlivé zložky sa uskutočňuje
formou množstvového zberu. Pôvodcovia DSO sú oprávnení tento odpad odovzdať na
prekládkovej stanici odpadov na Považskej ulici č.40 v Nových Zámkoch.

§4
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
1/ Poskytovateľ služby, ktorý na území mesta vykonáva zber a prepravu ZKO a triedený zber
KO, je povinný:
a) vyprázdňovať zberné nádoby a manipulovať s krytmi na 1100 l nádoby tak, aby nedošlo
k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,
b) po vyprázdnení zbernej nádoby ju umiestniť späť na pôvodné miesto,
c) uzatvoriť kľúčom kryty na 1100 l kontajnery po vyprázdnení zbernej nádoby,
d) pravidelne dočisťovať stanovištia kontajnerov a vnútro krytov na 1100 l nádoby,
e) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii, požiari alebo vandalizmom ju
nahradiť za funkčnú nádobu,
f) uskutočňovať zber v súlade s určeným harmonogramom.
§5
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1/ Na území mesta je zabezpečený zber :
a) biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu cintorínov
• V rámci individuálnej bytovej výstavby je každému rodinnému domu pridelená jedna
120 l hnedá nádoba s frekvenciou vývozu 1x za 2 týždne podľa určeného
harmonogramu.
• Obyvateľ mesta Nové Zámky ( ďalej aj „ fyzická osoba“) a poplatník miestneho
poplatku za KO a DSO bez trvalého pobytu na území mesta je oprávnený biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad odovzdať na prekládkovú stanicu odpadov neobmedzene
a bezplatne po celý rok.
b) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností (napr. šupky z ovocia a
zeleniny, zvyšky potravín, chlieb, pečivo, vaječné škrupiny, potraviny po záručnej dobe alebo
inak znehodnotené, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a
potravín rastlinného i živočíšneho pôvodu). Pôvodca odpadu je povinný zapojiť sa do systému
zberu a odovzdať tento odpad neobmedzene a bezodplatne na zbernom dvore na ulici G.
Bethlena č. 54 v Nových Zámkoch.

2/ Spôsob triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu môže prebiehať
aj v kompostovacom zásobníku. Systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu môže mesto doplniť o miesta určené pre kompostovacie zásobníky.
Mesto podľa svojej ekonomickej situácie a finančných možností môže prideliť domácnostiam
v rámci individuálnej bytovej výstavby kompostovací zásobník každému rodinnému domu, ak
oň majiteľ nehnuteľnosti na území mesta požiada.

§6
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne
1/ Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom (vrátane
zberu a prepravy) v plnej miere zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne.
2/ Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom prostredníctvom
oprávnenej osoby.
3/ Prevádzkovateľ kuchyne je povinný tento druh odpadu triediť a ukladať do zberných
nádobách na to určených.
4/ Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne.

§7
Spôsob zberu elektroodpadov z domácností
1/ Na elektroodpad z domácností (napr. televízor, chladnička, mikrovlnka, rádio, počítačová
a telekomunikačná technika, elektrická hračka, video, mobil, svietidlo, varič, ohrievač,
kávovar, práčka, elektromotor, ručné elektrické náradie atď.) sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov.
2/ Zber elektroodpadu z domácností na území mesta je zabezpečený na zbernom dvore na ul.
G. Bethlena č. 54 v Nových Zámkoch.
3/Elektroodpad z domácností je možné bezplatne odovzdať distribútorom elektrozariadení
prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.

§8
Spôsob zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi
1/ Mesto má uzatvorenú zmluvu s OZV pre obaly, ktorá prevádzkuje a zabezpečuje systém
združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
2/ Týmto nariadením sa určuje spôsob zberu odpadov z obalov a z neobalových výrobkov pre
papier, sklo, plasty, kovy a kompozitné obaly, a to nasledovne:

a) Individuálna bytová výstavba
• Zber prebieha prostredníctvom zberných vriec s objemom 120 l, ktoré sú farebne
odlíšené:
Papier – modré zberné vrece
Ukladá sa: čistý papier, noviny, časopisy, poskladané krabice, kartón, papierové obaly
a pod.
Plasty, kovy a kompozitné obaly – žlté zberné vrece
Ukladá sa: PET fľaše, plastové obaly, fólie, tégliky, kovové obaly, obaly z konzervy,
kovové súčiastky, plechovky od nápojov, tetrapaky a pod.
Sklo – zelené zberné vrece
Ukladá sa: čisté sklo (poháre, fľaše, črepy, úlomky tabuľového skla) a pod.
• Všetky zložky triedeného odpadu je potrebné pred vyhodením stlačiť a zbaviť hrubých
nečistôt.
• Pôvodca odpadu je povinný v deň odvozu vytriedených zložiek odpadov zabezpečiť
prístup k zbernému vrecu pre poskytovateľa služby.
• Harmonogram zberu je každoročne distribuovaný do domácnosti a zverejnený na
webovej stránke mesta.

b) Kolektívna bytová výstavba
• Zber prebieha prostredníctvom 1100 l nádob, ktoré sú farebne odlíšené:
Papier – modrý kontajner alebo kontajner označený modrou nálepkou s nápisom
„PAPIER“, alebo kryt na kontajner s modrým vrchom označený nápisom
PAPIER
Ukladá sa: čistý papier, noviny, časopisy, poskladané krabice, kartón, papierové obaly
a pod.
Plasty, kovy a kompozitné obaly – žltý kontajner alebo kontajner označený žltou
nálepkou s nápisom „PLASTY“, alebo kryt na kontajner so žltým vrchom
označený nápisom PLASTY, KOVY, TETRAPAKY
Ukladá sa: PET fľaše, plastové obaly, fólie, tégliky, kovové obaly, konzervy, kovové
súčiastky, plechovky od nápojov, tetrapaky a pod.
Sklo – zelený kontajner alebo kontajner označený zelenou nálepkou s nápisom
„SKLO“, alebo kryt na kontajner so zeleným vrchom označený nápisom SKLO
Ukladá sa: čisté sklo (poháre, fľaše, črepy, úlomky tabuľového skla) a pod.
• Všetky zložky triedeného odpadu je potrebné pred vyhodením stlačiť a zbaviť hrubých
nečistôt.

• Frekvencia zberu nádob pre papier a plasty s kovmi a kompozitnými obalmi je 2x
týždenne.
• Frekvencia zberu skla prebieha minimálne 1x mesačne.

c) právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia
• Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ môže komunálne odpady z obalov
a odpady z neobalových výrobkov z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím
charakterom a zložením podobný odpadu z domácností odovzdať na zbernom dvore
na ulici G. Bethlena č. 54 v Nových Zámkoch bezodplatne.
3/ Väčšie kusy, resp. väčšie množstvo odpadov tohto druhu, je pôvodca oprávnený
bezodplatne odovzdať na zbernom dvore na ulici G. Bethlena č. 54 v Nových Zámkoch.

§9
Spôsob zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov
1/ Pre použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
2/ Fyzická osoba ako pôvodca je oprávnený použité batérie a akumulátory bezplatne
odovzdať na zbernom dvore na ulici G. Bethlena č. 54 v Nových Zámkoch alebo na
predajných miestach priamo ich distribútorovi, ktorý je povinný vykonávať ich bezplatný
spätný zber.
§ 10
Spôsob zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a zdravotníckych pomôcok
1/ Pôvodca odpadu je povinný veterinárne lieky, humánne lieky a zdravotné pomôcky
nespotrebované fyzickými osobami odovzdať do verejných lekární.
2/ Nespotrebované lieky je zakázané vhadzovať do nádob na komunálny odpad.

§ 11
Spôsob zberu jedlých olejov a tukov
Použité jedlé oleje a tuky od fyzických osôb sa môžu bezplatne odovzdať na zbernom dvore
na ulici G. Bethlena č. 54 v Nových Zámkoch.

§ 12
Spôsob zberu šatstva a textilu
1/ Zber šatstva a textilu je na území mesta zabezpečovaný na základe zmluvného vzťahu
s príslušnou spoločnosťou.
2/ Rozmiestnenie zberných nádob na textil a šatstvo je zverejnené na webovej stránke mesta.

§ 13
Spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok
1/ Objemný odpad predstavujú komunálne odpady ( napr. nábytok, dvere, koberce a pod.),
ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do zbernej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej
nádoby na triedený zber.
2/ Fyzická osoba je na základe dokladu totožnosti oprávnená odovzdať objemný odpad počas
celého roka osobne na Prekládkovej stanici odpadov na Považskej ulici č. 40 v Nových
Zámkoch.
3/ Jednotlivé zložky odpadu s obsahom nebezpečných látok je pôvodca povinný vytrieďovať
z komunálneho odpadu.
4/ Fyzická osoba je na základe dokladu totožnosti oprávnená odovzdať odpad z domácností
s obsahom nebezpečných látok počas celého roka osobne na zbernom dvore na ulici G.
Bethlena č. 54 v Nových Zámkoch.
5/ Zoznam vytriedených zložiek odpadu s obsahom nebezpečných látok, ktoré je možné
odovzdať na zbernom dvore je zverejnený na webovej stránke poskytovateľa služby.
6/ Mesto zabezpečuje zber objemného odpadu a oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok 2x ročne na základe vydaného
harmonogramu zberu zverejneného spôsobom v mieste obvyklým.
§ 14
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
Odpadové pneumatiky je konečný užívateľ oprávnený odovzdať formou spätného zberu u
distribútora pneumatík alebo na zbernom dvore na ulici G. Bethlena č. 54 v Nových
Zámkoch.
§ 15
Prevádzkovanie zberného dvora
1/ Na území mesta sú zriadené dva zberné dvory.
2/ Prevádzkové poriadky zberných dvorov sú zverejnené na webovej stránke poskytovateľa
služby.

• Zberný dvor na ulici G. Bethlena č. 54 v Nových Zámkoch
Na zbernom dvore je oprávnený odovzdávať bezplatne po celý rok vytriedené zložky
komunálnych odpadov a odpady z domácností s obsahom nebezpečných látok
a) obyvateľ mesta s trvalým pobytom, a to po predložení dokladu totožnosti,
b) poplatník miestneho poplatku za KO a DSO, a to na základe dokladu o zaplatení miestneho
poplatku,
c) právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, ak ide o komunálne odpady z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a
zložením podobný odpadu z domácností.
• Prekládková stanica odpadov na Považskej ulici č. 40 v Nových Zámkoch
Na prekládkovej stanici je oprávnený odovzdávať obyvateľ mesta s trvalým pobytom, a to po
predložení dokladu totožnosti a poplatník miestneho poplatku za KO a DSO a to na základe
dokladu o zaplatení miestneho poplatku osobne po celý rok :
a) biologicko rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad – bezplatne a neobmedzene,
b) objemný odpad – bezplatne do 500 kg na osobu a rok,
c) drobný stavebný odpad – za množstvo odovzdaného vytriedeného DSO na základe
stanovenej výšky poplatku.
3/ Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je oprávnená dovážať odpad na prekládkovú
stanicu za poplatok / podľa cenníka / na mieste v hotovosti.
§ 16
Povinnosti pri nakladaní s odpadmi
Zakazuje sa :
a) ukladať do nádob pre kolektívnu bytovú výstavbu (sídliská) odpad z podnikateľskej
činnosti,
b) preplňovať a preťažovať zberné nádoby,
c) svojvoľne premiestňovať nádoby,
d) poškodzovať zberné nádoby a kryty na zberné nádoby,
e) používať zberné nádoby na iný účel ako je ukladanie príslušného odpadu,
f) zmiešavať ZKO a vytriedené zložky KO,
g) vytvárať nezákonne umiestnený odpad,
h) ukladať odpad mimo zberných nádob,
i) vyberať odpad zo zberných nádob,
j) otvárať kryty na zberné nádoby za účelom vyberania odpadov zo zberných nádob,
k) spaľovať odpad v zberných nádobách a mimo nich,
l) vylievať použité oleje a tuky do kanalizácie, resp. vylievať ich na voľnom
priestranstve,
m) do zberných nádob určených na zber ZKO ukladať:
vytriedené zložky KO, zeminu, DSO, objemné odpady, priemyselný odpad z
obchodnej činnosti, kyseliny, zásady, kvapalné látky, autobatérie, iné batérie, zdraviu
škodlivý odpad z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení
a pod.

§ 17
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1/ Nezákonne umiestnený odpad je ten, ktorý sa nenachádza v nádobách na to určených, resp.
na mieste na to určenom.
2/ Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch
môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba písomne alebo e-mailom príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo mestu, v ktorom územnom obvode sa
nachádza nehnuteľnosť, na ktorej je tento odpad umiestnený.
3/ Náležitosti oznámenia o nezákonne uloženom odpade sú:
a) presná lokalizácia - katastrálne územie, číslo parcely, názov ulice a pod.,
b) fotodokumentácia,
c) odhadované množstvo a druh odpadu,
d) informácia o pôvodcovi odpadu ak je známy.

§ 18
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia a poverení zamestnanci
mesta.

§ 19
Spoločné ustanovenia
Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti fyzických
osôb, fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a
pri nakladaní s odpadmi a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového
hospodárstva sú zakotvené v zákone o odpadoch a vo vyhláške Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vo vyhláške Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v znení neskorších predpisov.

§ 20
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1/ Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové
Zámky č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zo
dňa 16.06.2016.
2/ Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Zámky sa na tomto nariadení uznieslo dňa 16.12.2020.
3/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein
primátor mesta

