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Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňom  
 



Obecné zastupiteľstvo obce Horné Vestenice na základe § 81 ods. 3, 5 a 8 zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 

zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento 

 

Dodatok č. 1  

k Všeobecne  záväznému   nariadeniu 

č. 3/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Horné Vestenice 

Dodatkom č. 1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Horné 

Vestenice sa mení Článok 9 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

nasledovne: 

Článok 9 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

3. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný 

komunálny odpad je to, že obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať 

vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 

písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že 100% domácností 

kompostuje vlastný odpad. 65% domácností má s obcou uzatvorenú dohodu o vlastnom 

kompostovaní a 35% domácností dostalo kompostér zdarma od obce a písomne sa zaviazali 

tento kompostér využívať. 

 

Ostatné ustanovenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi na území obce Horné Vestenice zostávajú v platnosti. 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi na území obce Horné Vestenice bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom v Horných Vesteniciach dňa 28.05.2022 uznesením číslo 38/2022. 

2. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi na území obce Horné Vestenice nadobúda platnosť dňa  

 

 

 

 Ing. Pavol Foltán 

                  starosta obce 

 

 


