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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.2/2019 

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 nakladaní 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 

 

1. Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú po katalógové číslo:  

20 03 08 – drobný stavebný odpad – O. 

2. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác 

patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 

3. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výšku 

poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo VZN o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady⁴⁾. 

4. Občania na vopred vyhlásenom mieste v stanovený deň  môžu odplatne odovzdať drobný 

stavebný odpad do pripraveného veľkokapacitného kontajnera, ktorý bude na tento účel 

pristavený. 

5. Zberné miesto na drobný stavebný odpad sa nachádza za asfaltovým ihriskom v obci, kde sa 

umiestni veľkokapacitný kontajner. 

6. Za nakladanie stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií, ktoré vznikli pri výstavbe, 

údržbe, rekonštrukcií alebo demolácií stavieb, je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané 

stavebné povolenie a plní povinnosti držiteľa odpadov. 

 

 § 14  

Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov 

(papier, plasty, sklo, kovy a kompozitné obaly (tetrapak) 

 

v §14 dopĺňa sa nové pism.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 rozlíšených 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. 

 

§ 15 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

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

stavebnými odpadmi na území obce Trebejov. 

 

 

 

             Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Trebejov, dňa .............., uznesenie  

             č. ....................... . 

             Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia. 

             Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2019. 

 

V Trebejove dňa 28.11.2018 

 

 

 

                                                                                          Štefánia Cibuľáková 

         starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 


