
Dodatok č. 1 
k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Zemné 
  

 
Obecné zastupiteľstvo v Zemnom podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369 /1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 
ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) mení a dopĺňa 
 
     Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Zemné nasledovne: 
 
Vypúšťa sa pôvodné znenie § 4 a nahrádza sa novým znením: 
 

§ 4 
Náklady na zbernú nádobu 

 
1)     Pôvodca komunálneho odpadu je povinný si zabezpečiť zberné nádoby na vlastné 
náklady, pričom  nádoba musí byť v súlade s týmto VZN, prípadne objednať si od obce 
potrebný počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad, ktoré má v prenájme od obce. 
Prenájom zberných nádob je upravený v cenníku poplatkov a služieb obce Zemné. Zberné 
nádoby sú vo vlastníctve zberovej spoločnosti, ktorá má s obcou Zemné uzatvorenú zmluvu 
na zber a prepravu komunálneho odpadu. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad 
zabezpečuje obec, pri znehodnotení nádoby alebo po uplynutím jej životnosti sa užívateľovi 
nádoba vymení za novú. Počet zberných nádob je určený na počet osôb, pričom domácnosť 
do 6 osôb má nárok na 1 zbernú nádobu. Domácnosť, ktorá má viac ako 6 členov, má nárok 
na ďalšiu nádobu na každých 6 členov.  
 
2)  Pôvodca komunálneho odpadu je povinný objednanú zbernú nádobu na zmesový 
komunálny odpad prevziať a zaplatiť obci prenájom za zbernú nádobu :  

a) kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu  
b) plastový kontajner 120 l ,240 l a 1100 l 
c) bytové domy a rodinné domy podľa písmen a),b)   

 
3)  Náklady na zabezpečenie zberných nádob a vriec na triedený zber zložiek 
komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, obec 
zahŕňa do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
 Na vydaní tohto dodatku č.1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zemné sa Obecné zastupiteľstvo v Zemnom 
uznieslo dňa 30.06.2016 uznesením č. 236/300616-Z a tento dodatok nadobúda účinnosť        
15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Zemnom, t. j. 21.07.2016. 
Ostatné časti VZN ostávajú nezmenené a Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť  VZN č. 
1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Zemné. 
 
 
 
 
                                                                                         Ing. János Bób 
                                                                     starosta obce  


