
 
N Á V R H  

 

Dodatok č. 1 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Raková č. 1/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Raková vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 

§ 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia  

§ 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce 

Raková č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (ďalej 

len „VZN č. 1/2016“) 

 

 

§ 1 

Pôsobnosť nariadenia 

 

 

Tento dodatok Obce Raková vzhľadom na povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Raková č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi (ďalej len „VZN č. 1/2016“). 

 

§ 2 

Zmeny a doplnenia VZN č. 1/2016 

 

1. I. ČASŤ § 2 Základné pojmy sa dopĺňa o body: 

 

32)  Obaly z kovu – sú obaly z kovu, ktoré sú odpadom. 

33)  Odpadová pneumatika – je pneumatika, ktorá je odpadom. 

34)  Spätný zber odpadových pneumatík -  je bezplatný zber odpadovej pneumatiky 

distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo 

iného tovaru 

 

2. III. ČASŤ § 5 Komunálny odpad a jeho zložky sa v podskupine a)  Zložky komunálnych 

odpadov z triedeného zberu dopĺňajú o nasledovné druhy odpadov: 

 

20 01 04 – obaly z kovu 

 

 

3. III. ČASŤ § 13 Drobný stavebný odpad sa mení na § 13 a 

 

4. III. ČASŤ sa dopĺňa o: 

 
 § 13 b Opotrebované pneumatiky 

 

1. Opotrebované pneumatiky môžu občania odovzdať bezplatne na zberný dvor. 

2. Prevádzkovateľ zberného dvora odoberie bezplatne odpadové pneumatiky od 

osôb, ktoré sú poplatníkmi miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v Obci Raková. Výrobca pneumatík si na základe zmluvy 

s obcou bude plniť povinnosti podľa § 70 ods. c) zákona o odpadoch, t. j. 

zabezpečí spätný zber opotrebovaných pneumatík. 

 

      4.    Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2016 ostávajú týmto Dodatkom nezmenené. 

 



 

 

§ 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 (ďalej len „Dodatok č. 1) bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovom sídle Obce Raková dňa 14.03.2019. 

2. Tento Dodatok č. 1 prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa 29.3.2019 

uznesením č. ................/2019 a uznieslo sa na ňom dňa 29.3.2019. 

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť ....................... a právoplatnosť dňom 

................2019. 

 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Anton Heglas 

             starosta obce 

 

 

  

 

 

 

 Vyvesené: 14.03.2019 

 

 Zvesené: ....................2019 


