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úradná pečiatka 
s erbom obce   
      za obec : 



Obecné  zastupiteľstvo  v Trebejove  na   základe  ustanovenia  §  81  od.  3  a  8  zákona   č.  
79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3  
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

v y d á v a   toto

 

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:

dopĺňa sa § 6, písm. c)  
písm. c) znie:
odpady z obalov – papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly  (tetrapak)

 § 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.

 § 14 
Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov
(papier, plasty, sklo, kovy a kompozitné obaly (tetrapak)

v §14 dopĺňa sa nové pim.e)

e) z kompozitných obalov – VKM (tetrapakov), ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov 
pod katalógové číslo odpadu 15 01 05 – kompozitné obaly – O, sa uskutočňuje nasledovným 
spôsobom:

Triedený zber kompozitných obalov sa vykonáva na základe schváleného harmonogramu, ktorý je 
2x ročne prostredníctvom farebne rozlišených vriec

Obec určuje na triedený zber kompozitných obalov červené plastové vrecia o objeme 120 l. Zberná 
spoločnosť vrecia po vyprázdnení vráti späť.

Do kompozitných obalov patria: čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka, smotany, vína.
Kompozitné obaly pred odovzdaní je potrebné vypláchnuť.



             Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Trebejov, dňa 13.12.2017, uznesenie 
             č. 236/2017 .
             Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
             Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2018.

V Trebejove dňa 28.11.2017

                                                                                          Štefánia Cibuľáková
 starostka obce


