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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 

2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné 

nariadenie č. 1/ 2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpady na 

území obce Malatíny. 

bude ukončené dňa : 

12.12.2017 

 

 

NARIADENIE : 

 
Prijaté na rokovaní OZ obce dňa : 12.12.2017 
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 13.12.2017 
Zvesené dňa : 29.12.2017 
Nadobúda účinnosť dňom : 01.01.2018 

 

                                                                         

                                                                     Ing. Peter Pethö 

                                                                      starosta obce 

 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny  na základe ust.§ 81 ods.  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 

 

Malatíny č. 2/2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/ 2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a  drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Malatíny  

 

 

Čl. I 

 

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

sa mení a dopĺňa takto: 

 

V Tretej časti – §17 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným textom : 

 

1. Nakoľko obec nedisponuje zberným dvorom, je v obci zavedený kalendárový zber 

a preprava drobných stavebných odpadov.  

2. Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať na miestach v stanovenom termíne, 

ktoré obec určí v harmonograme zberu  a vopred vyhlási rozhlasom, na webstránke 

a na verejných tabuliach. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred 

vyhlásenom mieste v stanovený deň odplatne odovzdať drobný stavebný odpad do 

pristavenej zbernej nádoby. 

 

3. K drobnému stavebnému odpad, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, 

tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.  

 

4. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé 

zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku. 

 

5. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do   nádob na zmesový komunálny 

odpad alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby/vrecia). 

 

6. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných 

odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má 

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť 

nezabezpečuje obec sama. 

 

 

 



 

 

Čl. II 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Malatíny dňa 12.12.2017 . 

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2018 

 

V Malatínach dňa 13.12.2017 

                                                                                            

                                                                                            Ing. Peter Pethö 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 


