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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 pre územie 
obce Trebejov toto  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

 č.3/2020  

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: 

 

 

upravuje sa  §9 Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi  

mení sa bod 3. 

takto: 

 

3.   Náklady na prvú zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad po pridelení súpisného čísla znáša   
obec. 
 Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec výmenou, po uplynutí jej životnosti. 
Životnosť nádob na zmesový komunálny odpad sa stanovuje na 6 rokov. Výmenou zbernej nádoby po 
jej životnosti sa rozumie jej odovzdanie obci a následné vyzdvihnutie nádoby na obecnom úrade po 
jej uhradení  vo výške nákupnej ceny. 
 

 
Záverečné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 

.............. uznesením č............... a toto VZN nadobúda účinnosť dňom  1.1.2020 

 

                                     

                                                                                 Štefánia Cibuľáková 

                                                                                     starostka obce 

 

 


