
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE Oravce 

    č. 3/2020 

 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravce č. 7/2015 v znení 

neskorších predpisov o nakladaní s komunálnym odpadom 

 

 

Článok I. 

PREDMET 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravce č. 7/2015 o nakladaní s komunálnym 

odpadom v znení neskorších predpisov sa mení takto: 

1. Mení sa a dopĺňa ods. 2  § 3 Zberné nádoby na  ukladanie komunálneho 

odpadu, ktoré je v nasledovnom znení: 

 

 

                                                          § 3  

               Zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu 

2) Obec určuje zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu:  

– kontajner KUKA 110 l, 1100 l z pozinkovaného plechu pre zmesový komunálny odpad,  

– plastový kontajner 120 l, 240 l, pre zmesový komunálny odpad, 

– farebné plastové vrecia pre triedený zber komunálneho odpadu:  

žltá pre zložku plast, 

červená pre zložku kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 

– farebné plastové zberné KUKA nádoby 120 l, 240 l pre triedený zber komunálneho 

odpadu:  

žltá pre zložku plast, 

červená pre zložku kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 

      -    farebné kontajnery 1100 l pre triedený zber komunálneho odpadu: 

modrá pre zložku papier,  

zelená pre zložku sklo, 

– 1100 l kontajner z pozinkovaného plechu na zmesový odpad z cintorína 

– veľkoobjemové kontajnery pre objemné  odpady a drobné stavebné odpady, 

– kovový kontajner označený symbolom s nápisom „textil, šatstvo, obuv“  
– kontajner pre elektroodpad z domácností, 

– kontajner označený symbolom pre odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, 

– kontajner 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l  pre obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky 

a odpad z nich zbierané spolu s obalmi, 
– kontajner označený symbolom pre jedlé oleje a tuky z domácností,  

– veľkoobjemový kontajner resp. kompostéry, resp. kompostovacie zásobníky pre 

biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zo záhrad a parkov vrátane odpadu 

z cintorína, 

– kontajner pre batérie a akumulátory. 



              2. Mení sa a dopĺňa ods. 2 písm. a/  § 4 Náklady na zbernú nádobu, ktoré je v 

nasledovnom znení: 

 

                                                      § 4 

                                     Náklady na zbernú nádobu 

 

2/  Pôvodca komunálneho odpadu je povinný objednanú zbernú nádobu na zmesový komunálny 

odpad prevziať a  zaplatiť obci úhradu za zbernú nádobu: 

a) kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu, vo výške skutočných obstarávacích 

nákladov            b) kontajner KUKA 120 l z pozinkovaného plechu, vo výške skutočných 

obstarávacích nákladov                 c)  kontajner  KUKA 240 l  z pozinkovaného  plechu, vo  

výške  skutočných  obstarávacích  nákladov  

 

               3. Mení sa  a dopĺňa ods. 3  § 7 Podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom, ktoré je v nasledovnom znení: 

         § 7 

                                   Podrobnosti o nakladaní s biologicky komunálnym odpadom 

3/  Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre 

obyvateľov obce, pretože 100 % domácností  kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad  a odpad zo záhrad na svojich domácich kompostoviskách.  

 

 

                4.Mení sa  a dopĺňa ods. 2 písm.a/ a písm.d/ a ods.6  § 9 Spôsob a podmienky 

triedeného zberu komunálnych odpadov, ktoré je v nasledovnom znení: 

              § 9 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

 

2/ Komunálny odpad:  

a) papier sa triedi a ukladá do modrého 1100  l kontajnera  na papier, ktorý je umiestnený na 

verejnom priestranstve - spoločnom stanovišti (zbernom hniezde) pred dom. súp. č. 42 a pred 

kultúrnym domom, 

d) sklo sa triedi a ukladá do zeleného 1100  l  kontajnera  na sklo, ktorý je umiestnený na 

verejnom priestranstve - spoločnom stanovišti (zbernom hniezde) pred dom. súp. č. 42,  pred 

kultúrnym domom a pred bytovkou súp. č. 58 

, 

 

 

 



     6/ Zber triedeného komunálneho odpadu sa uskutočňuje podľa harmonogramu 

predloženého oprávnenou osobou na nakladanie s odpadmi. 

 

 

 

 

Článok II 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Pokiaľ v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných všeobecne záväzných 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky nie je ustanovené inak, platia ustanovenia v 

tomto VZN. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Oravce sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 15.12.2020 

uznesením č. 28/2020 a toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1 januára 2021. 

 

 

 

V Oravciach dňa  15.12.2020 

 

    

 

 

                  Anna Filipčová 

           starostka obce Oravce 
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