
     Obec Vitanová podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 39 ods. 6 zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o 

odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len 

„zákon o odpadoch“)  v y d á v a 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  3/2015 

 
ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009 a číslo 5/2013 o nakladaní s 

komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a elektroodpadmi na území 

obce Vitanová a v znení neskorších predpisov 

 

 
Čl. 1 

Úvodné  ustanovenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zmena v súvislosti s novelou zákona 

o odpadoch č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý má 

účinnosť od 01.01.2016. 

 

 

Čl. 2 

Všeobecné ustanovenie 

 

 

Čl. 2 ods. (13) sa mení nasledovne: 

Drobný stavebný odpad (DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných 

fyzickou  osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Čl. 5 sa mení nasledovne: 

ods.(1), ods. (2), ods. (3), ods. (4), ods. (5) sa ruší a mení sa nasledovným znením: 

 

ods. (1) znie: 

„Pôvodcovia i držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky 

odpadu a tieto účelne zhodnotiť.“ 

 

ods. (2) znie: 

„Zakazuje sa ukladať DSO do nádob určených na zmesový komunálny odpad“. 

 

ods. (3) znie: 

„DSO sú povinní jeho pôvodcovia alebo držitelia doviezť na dvor Obecného úradu Vitanová, 

kde im bude za dovezené množstvo stanovený poplatok. Skládka DSO sa určuje na parcele 

KN-C číslo 7777/1“. 

 

 

 

Čl. 3 

Prechodné a záverečné ustanovenie 

 

 



1. Návrh tohto všeobecné záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

dňa 27.novembra 2015. 

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom 

uznesením č. 5/2015 zo dňa 13.12.2015 

3. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce 

a na internetovej stránke obce Vitanová dňa 14.12.2015 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

        Dušan Ondrík 

        starosta obce 


