
O B E C     TREBEJOV

Návrh

Všeobecne  záväzné  nariadenie
č. 6/2017

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/ 2016  o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trebejov .

Návrh VZN:     -   vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :    28.11.2017                          
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do(včítane): 8.12.2017

VZN schválené  Obecným zastupiteľstvom v Trebejove dňa …........... pod č.: ….......................

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce TREBEJOV dňa …..................................................

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018

úradná pečiatka 
s erbom obce   
      za obec : 



Obecné  zastupiteľstvo  v Trebejove  na   základe  ustanovenia  §  6  ods.  1  zákona  SNR  č.  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom  č.  582/2004 
Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné 
stavebné  odpady v znení neskorších predpisov a podľa § 78 ods. 1 písm. c) zákona  č.  582/2004  Z.  
z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov v  y  d  á  v  a  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

 č.6/2017
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trebejov .

VZN č. 1/2016 o naklaaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Trebejov  sa mení a dopĺňa takto:

 § 13
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi a stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

3. Obec  Trebejov  nemá  zavedený  množstvový  zber  drobných  stavebných  odpadov.  Obec 
zabezpečí zber drobného stavebného odpadu podľa potreby namenej dvakrát do roka v rozsahu do 
1m³ od jednej fyzickej osoby veľkokapacitným kontanerom.

Ruší sa bod 4. a 5.

             Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Trebejov, dňa ................ .
Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2018.

V Trebejove dňa 28.11.2017

                                                                                          Štefánia Cibuľáková
 starostka obce
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