
 

Dodatok č. 3  
k VZN č. 1/2016  

Číslo: Dodatok č. 3 k VZN č. 
1/2016 

Obec KOŠECA Výtlačok číslo: 1 

 
v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 
 

NÁVRH 
DODATOK č. 3  

k VZN č.  1/2016 o komunálnych odpadoch 
 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.11.2020 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 30.11.2020 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 30.11.2020 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 11.12.2020 

Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu: Obecný úrad Košeca,  

                                     Hlavná ulica 36/100, 018 64 Košeca 
- elektronicky na adresu: starosta@koseca.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa: 30.11.2020 

Na rokovaní OZ dňa: 15.12.2020 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2021 

 
 
 
 
 

mailto:starosta@koseca.sk


Obecné zastupiteľstvo obce Košeca vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 81 ods. 8 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o odpadoch“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce – Dodatok č. 3, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch: 
 

DODATOK č. 3 
 

k  
 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 
 

o komunálnych odpadoch 
 

Čl. 1 
 

Predmet dodatku 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 sa mení nasledovne: 
 
1. V § 2 (Vymedzenie základných pojmov) sa mení ods. 2 a bude znieť: 

„(2) Komunálny odpad (ďalej iba „KO“) je: 
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, 

skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu 
z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov 
a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, 

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím 
charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.“ 

 
2. V § 3 (Základné ustanovenia a povinnosti): 

a. Ods. 1 sa mení a bude znieť: 
„(1) Za nakladanie s KO zodpovedá obec, ak ide o: 

 a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, 
 b) zmesový odpad z iných zdrojov, 
 c) DSO. 

b. Ods. 3 sa ruší. 
c. V ods. 7 sa dopĺňajú za slová „batérií a akumulátorov“ slová „a elektroodpadu a na zber 

oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov.“ 
d. V ods. 8 písm. a) sa vypúšťajú slová „s POH obce“. 

   
3. V § 4 (Zberný dvor) sa mení ods. 2 a bude znieť: 

„(2) Na zbernom dvore sa môžu odovzdávať len zložky KO, ktoré vznikli v obci Košeca 
a) bezplatne:  fyzická osoba alebo PaFO-podnikateľ - vytriedené zložky KO uvedené v § 8 

(okrem kovových odpadov), § 11 až 13, § 15 a 16 
b) za poplatok: fyzická osoba alebo ten, kto pre ňu vykonal bežné udržiavace práce – DSO  

uvedený v § 14 (za poplatok v zmysle VZN o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za KO a DSO)  

  
4. V § 5 (Malá kompostáreň): 

a. V ods. 3 sa vypúšťajú slová „v zbernom dvore“. 
b. V ods. 5 sa dopĺňa na koniec odseku:  

„Prevádzková doba malej kompostárne je nasledovná: 



Pondelok: 8:00 – 12:00 hod. 
Streda:    13:00 – 17:00 hod. 
Sobota (posledná v mesiaci:   8:00 – 12:00 hod.“ 

c. V ods. 6 a 7 sa menia všetky slová  „zberného dvora“ na slová „malej kompostárne“.  
 

5. V § 9 (Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad): 
a. Ods. 1 sa mení a bude znieť: 

„(1)  Pôvodca kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len 
„BRKO“) je povinný kompostovať kuchynský BRKO vo vlastnom alebo obcou 
zabezpečenom kompostovacom zásobníku na vlastnom pozemku, prípadne na 
pozemku vo vlastníctve obce s jej súhlasom. To neplatí pre PaFO-podnikateľa, ktorý 
je prevádzkovateľom kuchyne.“ 

b. V ods. 4 sa menia slová „najmenej 50% obyvateľov“ na slová „100% domácností“. 
c. V ods. 7 písm. c) sa čiarka na konci vety mení na bodkočiarku a dopĺňajú sa slová „uvedený 

zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, 
s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní 
odpadových vôd.“ 

 
6. V § 10 (Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov) sa ods. 1 

písm. c) mení a bude znieť:  
„c) odovzdať v malej kompostárni (mimo jej prevádzkovej doby odovzdať na zbernom dvore), 

alebo“ 
 

7. V § 14 (Drobný stavebný odpad) sa dopĺňa nový ods. 5, ktorý bude znieť:  
„(5) Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom 

z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu.“ 
 

 
Čl. 2 

 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch (ďalej len 

„Dodatok č. 3“) schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Košeca na svojom zasadnutí dňa 
15.12.2020 uznesením č. ..... /2020.  
 

2. Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.   
 
V Košeci dňa ...... 2020. 
 
 
 

Mgr. Radomír Brtáň, v. r. 
          starosta obce 


