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OBJEMNÝM ODPADOM A O PREVÁDZKOVANÍ ZBERNÉHO 

DVORA  

DODATOK č. 1 
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  -. 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: -. 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Závode dňa 12. 5. 2020 

Uznesenie OZ č.:  . 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Závod dňa: 13. 5. 2020 

VZN zverejnené na webovom sídle obce Závod dňa: 13. 5. 2020 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Závod dňa: 13. 5. 2020 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Závod dňa ........................................... 

VZN nadobúda účinnosť dňom 28. 5. 2020 

 

                                                                           

                                                                                 Ing. Peter Vrablec  

                                                                                  starosta obce 



 

Všeobecne záväzné nariadenie 

(Dodatok č. 1) 

ktorým sa mení a dopĺňa  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE  ZÁVOD 

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM STAVEBNÝM 

ODPADOM, OBJEMNÝM ODPADOM A O PREVÁDZKOVANÍ ZBERNÉHO 

DVORA 

 

 

Obec Závod vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa dopĺňa VZN obce Závod 

o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom 

a o prevádzkovaní zberného dvora zo dňa 16. 6. 2016 s účinnosťou od 1. 7. 2016. 

 

ČLÁNOK 4 

PRÁVA A POVINNOSTI PÔVODCOV A DRŽITEĽOV ODPADOV 

 

Bod č. 8  sa upravuje a dopĺňa nasledovne:  

8. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík alebo na zberný dvor odpadov, okrem 

odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe 

oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

 

ČLÁNOK 16 

ZBERNÝ DVOR 

 

Bod č. 2 sa upravuje a dopĺňa nasledovne:  

2. Na zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať tieto oddelene zbierané zložky 

komunálneho odpadu: 

a/ drobný stavebný odpad 

b/ objemný odpad  

c/ použité prenosné batérie a akumulátory 

d/ drevný odpad 

e /sklo a papier a lepenka 

f/ biologicky rozložiteľný komunálny odpad (zelený) 

g/ odpadové pneumatiky. 

 



Bod č. 4 sa upravuje nasledovne:  

4. Prevádzková doba zberného dvora je : 

    Letné obdobie (od 1.3. do 31.10.)       Streda od 10:00 do 15:00 h 

                                                                 Piatok od 12:00 do 18:00 h  

                                                                 Sobota od 9:00 do 18:00 h 

    Zimné obdobie (od 1.11.-28.2.)            Streda od10:00 do 15:00 h 

                                                                 Piatok od 9:00  do 15:00 h 

                                                                 Sobota od 9:00 do 15:00 h 

 

Príloha č. 1  k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi, 

drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Závod  -  

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZBERNÉHO DVORA   

sa upravuje nasledovne:  

Bod č. 4 sa upravuje nasledovne:  

4. Prevádzkové dni a hodiny zberného dvora, pokiaľ neurčí starosta obce inak,  sú:   

Letné obdobie (od 1.3. do 31.10.)       Streda od 10:00 do 15:00 h 

                                                                 Piatok od 12:00 do 18:00 h  

                                                                 Sobota od 9:00 do 18:00 h 

  Zimné obdobie (od 1.11.-28.2)            Streda od10:00 do 15:00 h 

                                                                 Piatok od 9:00  do 15:00 h 

                                                                 Sobota od 9:00 do 15:00 h 

 

Bod č. 5 sa dopĺňa a upravuje nasledovne:  

5. Na zbernom dvore je možné skladovať výlučne:    

• drobný stavebný odpad  (stavebnú suť, dlaždice a tehly) do 1 m3 ročne na 

poplatníka, 

• objemný odpad  

•  použité prenosné batérie a akumulátory 

• drevný odpad 

• biologicky rozložiteľný komunálny odpad (zelený) 

• sklo, papier, plasty, kovy 

• odpadové pneumatiky.  

 

Záverečné ustanovenia  

1.     Toto Všeobecne záväzné nariadenie – Dodatok č. 1 – bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom v Závode dňa 12. 5. 2020, uznesením č. 6/2020. 

2.   Toto Všeobecne záväzné nariadenie – Dodatok č.1 – nadobúda účinnosť 15. dňom od 

schválenia OZ. 

        

 

        Ing. Peter Vrablec 

             starosta obce 

 



 

 


