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N Á V R H 
 

Dodatok č.1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 

o  nakladaní s  komunálnymi odpadmi a  s  drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Horný Vadičov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belusa.sk/info/samosprava-obce/ostatne/veobecne-zavaezne-nariadenia/120-schvalene-vzn/1668-dodatok-c-3-k-vzn-3-2016-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce-belusa
http://www.belusa.sk/info/samosprava-obce/ostatne/veobecne-zavaezne-nariadenia/120-schvalene-vzn/1668-dodatok-c-3-k-vzn-3-2016-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce-belusa
http://www.belusa.sk/info/samosprava-obce/ostatne/veobecne-zavaezne-nariadenia/120-schvalene-vzn/1668-dodatok-c-3-k-vzn-3-2016-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce-belusa
http://www.belusa.sk/info/samosprava-obce/ostatne/veobecne-zavaezne-nariadenia/120-schvalene-vzn/1668-dodatok-c-3-k-vzn-3-2016-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce-belusa


Obec Horný Vadičov v súlade s § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších  predpisov a na základe ustanovenia § 81 ods. 8 zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva:  

 

Dodatok č. 1 

k  VŠEOBECNE     ZÁVÄZNÉMU  NARIADENIU 

číslo 1/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 na území obce Horný Vadičov 

   

Predmet Dodatku č. 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Horný Vadičov sa mení a dopĺňa: 

1. § 5 Komunálny odpad a jeho zložky:  

 

 Predmet úpravy v odseku 1 písm. a) Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu: 

sa dopĺňa: 

 

20 01 03     kompozitné obaly                                                                                                O     

20 01 40 obaly z kovu                                                                                                        O 

16 01 03 opotrebované pneumatiky                                                                                   O 

 

2.   § 7 Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov: 

 V odseku 1 sa vkladá: 

  g)  kompozitných obalov, 

  h)  obalov z kovu. 

 

3.  § 10 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov -   papiera, skla,     

                plastov, kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov): 

 Upravuje sa znenie § 10 nasledovne: 

§ 10 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov -  papiera, skla,  

plastov, kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov), VKM na báze lepenky, 

pneumatík 

 Odsek 1 sa dopĺňa:  

d) červená pre zložku kovy,  

e) oranžová pre zložku viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM) 



 Odsek 2 sa dopĺňa:  

Kovy – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 l nádob. Zber odpadov 

prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová 

spoločnosť.  

Patria sem: Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové 

plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov: sťahovacie časti z jogurtov, hliníkové 

nádobky z čajových sviečok. 

Nepatria sem: Kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly znečistené zvyškami 

potravín, voskom, zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. 

Kovové obaly musia byť vyprázdnené. 

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM) - sú materiály tvorené 

minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a 

prepravu tovaru, ktorých zloženie je nasledujúce: 75 % až 80 % - papier alebo lepenka, 20 % 

až 25 % - PE, hliníková fólia. Vo všeobecnosti, tzv. kompozitné obalové materiály, sú 

obalové materiály vyrobené z rôznych materiálov, ktoré nie je možné manuálne od seba 

oddeliť, pričom žiadny z nich nedosahuje 95 %-ný váhový podiel z celkovej váhy 

kompozitu. Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú najčastejšie 

označované týmito značkami: C/PAP - viacvrstvový kombinovaný materiál na báze lepenky 

názvom: TETRAPACK, Tetra Pack, Tetra Pak číslenými kódmi: 80, 81, 82, 83, 84, 86. 

V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 l nádob. Zber odpadov 

prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová 

spoločnosť.  

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných 

štiav a džúsov, vína, a pod. 

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do 

pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., krabicové obaly s 

obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok, papier, lepenku, fólie, kartón. 

 

Odpadové pneumatiky - Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, 

ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať na zbernom mieste, príp. distribútorovi 

pneumatík, okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla 

odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých 

vozidiel. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej 

podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, 

alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich 

predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík.  

 

4.     § 21 Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny VZN sa vykonávajú dodatkami, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. 

2. Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2016 zostávajú nezmenené.  



3. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 je prístupný na Obecnom úrade v Hornom Vadičove a 

zverejnený na internetovej stránke obce. 

 

 

V Hornom Vadičove dňa 29. novembra 2017 

 

 

                                                                                                           Vladimír Káčerík 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

         

Návrh Dodatku č. 1 bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.  zverejnený  na úradnej tabuli 

obce a na internetovej stránke obce dňa: 29.11.2017 

Návrh Dodatku č. 1 bol zvesený dňa: 14.12.207 a prerokovaný dňa:14.12.2017 

Tento dodatok bol podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. po schválení vyvesený na úradnej 

tabuli obce dňa: 15.12.2017 

Dodatok  č. 1 bol zvesený  dňa: 29.12.2017 a nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2018 


