
O B E C   V Á H O V C E 

N Á V R H  

Všeobecne záväzného nariadenia č.01/2019 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na 

území obce 

 Obecné zastupiteľstvo vo Váhovciach v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“). 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia , ochrany 

verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len VZN) sa vydáva s cieľom: 

a) určiť systém zberu odpadov na území obce Váhovce za účelom ich zhodnotenia alebo 

zneškodnenia v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov; 

b) upraviť podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe zberu 

triedeného odpadu ako aj o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi; 

c) ustanoviť spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne; 

d) ustanoviť zber a prepravu  objemových odpadov na účely ich zhodnotenia, alebo 

zneškodnenia; 

e) ustanoviť podrobnosti o nakladaní s elektroodpadmi z domácností; 

f) ustanoviť podrobnosti spätného zberu odpadových pneumatík. 

§ 2 

Systém zberu odpadov 

 

1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný 

systém na celom katastrálnom území obce Váhovce.  

2. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, drobného stavebného 

odpadu, elektronického odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, odpadu zo septikov na 

území obce Váhovce môže len oprávnená osoba v súlade s režimom podľa zmluvy medzi 

obcou Váhovce a oprávnenou osobou.  

3. Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:  

a) kontajnerový a vrecový;  

b) triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové 

kombinované materiály na báze lepenky (ďalej len tetrapaky); 

c) elektroodpad, akumulátory a nebezpečný odpad; 



d) drobné stavebné odpady a objemné odpady; 

e) zmesový zber komunálnych odpadov (nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny 

odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu). 

 

§ 3 

Pravidlá a spôsob nakladania s odpadmi 

 

1. Obec Váhovce zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe 

monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva. 

2. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom. 

Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe zákona povinnosti, 

je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto 

rozhodnutím alebo povolením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je 

každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.  

3. Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových nádob: 

- kontajnery KUKA 110 l z pozinkovaného plechu alebo plastu pre zmesový 

komunálny odpad, 

- plastové vrecia a kontajnery 1100 l pre triedený zber jednotlivých zložiek 

komunálneho odpadu,  

- kontajnery 1100  l  pre komunálny odpad z  väčších objektov v obci, 

- veľkoobjemové kontajnery  pre odpady z cintorína, objemné odpady a drobné 

stavebné odpady. 

4. Pôvodca a držiteľ odpadov je povinný:  

a) zapojiť sa do miestneho systému zberu odpadov; 

b) zberné nádoby v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej 

blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo; 

c) starať sa o prístup k zberným nádobám a vreciam a o čistotu stanovíšť a okolie 

zberných nádob a vriec, o čistotu a dobrý fyzický stav zbernej nádoby, podľa svojich 

možností zabezpečiť zbernú nádobu pred poškodením a odcudzením ; 

d) ukladať zmesový komunálny odpad a vytriedený komunálny odpad do príslušných 

zberných nádob na to určených, takým spôsobom, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby 

z nich odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov 

zmluvne oprávnenej osoby; 

e) ukladať objemný odpad a drobný stavebný odpad do veľkoobjemových kontajnerov 

uložených na hospodárskom dvore; 

f) ukladať nerozobraté elektroodpady z domácností vrátanie žiariviek a svietidiel na 

hospodársky dvor obce  

g) ukladať nebezpečné odpady a odpady s obsahom škodlivín na hospodársky dvor obce  

h) odovzdať odpadové pneumatiky z domácností na zberných miestach alebo na 

hospodárskom dvore obce 

5. Pôvodca odpadov alebo držiteľ odpadov má zakázané: 

a) ukladať do zberných nádob KUKA 110 l a plastových  vriec tekutý odpad; 

b) preťažovať zbernú nádobu KUKA 110 l , t.j. ukladať do nej odpad, ktorý prevyšuje 50 kg; 

c) spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách; 

d) poškodzovať zberné nádoby a vrecia; 

e) ukladať elektroodpady z domácností, vrátane žiariviek a svietidiel, nebezpečný odpad, 

odpady s obsahom škodlivín, objemný odpad, zmesový komunálny odpad, drobný 



stavebný odpad, triedený komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad do iných 

zberných nádob ako sú určené podľa tohto nariadenia; 

f) ukladať nevychladnutý popol do zberných nádob; 

g) ukladať stavebný materiál a kamene do zberných nádob. 

6. Na území obce Váhovce je zakázané vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek 

komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber 

odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

 

§ 4 

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania zmesových komunálnych odpadov 

 

1. Na území obce Váhovce pre zmesový komunálny odpad sa uplatňuje intervalový systém 

zberu, stanovené oprávnenou osobou po dohode s obcou – spravidla 1 x za týždeň. 

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu  

zabezpečuje osoba oprávnená na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec Váhovce uzatvorenú 

zmluvu. 

3. Komunálny odpad z obce Váhovce zneškodňuje oprávnená osoba na riadenej skládke 

odpadov. 

4. Zberné nádoby na komunálny odpad pre občanov – fyzické osoby – zabezpečuje obec 

bezplatne, minimálne na 6 rokov. Ak sa nádoba počas tejto doby poškodí alebo stratí, občan si 

zaobstará novú zbernú nádobu rovnakého druhu na vlastné náklady.  

5. Zakazuje sa zmiešavať zmesový komunálny odpad s triedeným komunálnym odpadom 

a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom. 

 

§ 5 

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania elektroodpadov z domácností 

vrátane žiariviek a svietidiel a nebezpečného odpadu a odpadových pneumatík 

 

1. Elektroodpad z domácností sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom, vrátane všetkých 

komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou 

elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje a pochádza z domácností fyzických osôb 

a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením 

a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácnosti fyzických   osôb. 

2. Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná 

technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, vysávače, variče, mikrovlnné rúry, 

ohrievače, pračky, elektromotory, mobilné klimatizačné zariadenia, atď. 

3. Do elektroodpadu nepatria: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, 

plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače, klimatizačné zariadenia fixne 

zabudované, vírivky a pod. 

4. Žiarivky a svietidlá ako elektroodpad obsahujú nebezpečné látky, preto patria do kategórie 

nebezpečných odpadov.  

5. Medzi žiarivky a svietidlá nepatria voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou  

osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je  osvetlenie objektov 

alebo priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia 

a zariadenie pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho 



zariadenia – stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, 

banské svietidlá. 

6. K nebezpečnému odpadu patria: 

20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, 

20 01 33 – batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené 

batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie, 

20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 

23, obsahujúce nebezpečné časti.   

13 02 06 – syntetické motorové, prevodové a mraziace oleje ( nebezpečný odpad ).  

7. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodnenie elektroodpadov z domácností 

a odpadových pneumatík zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má 

obec uzatvorenú zmluvu. 

8. Držiteľ elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek, svietidiel a nebezpečného odpadu 

nemôže tento odpad odovzdávať iným subjektom, než s ktorými má obec uzatvorenú zmluvu.  

9. Zber nebezpečného odpadu, žiaroviek a žiariviek a pneumatík sa robí na hospodárskom dvore 

obce, kam občania môžu priviezť tento odpad bezodplatne, na vlastné náklady . 

10. Elektroodpad, žiarovky a žiarivky, pneumatiky, batérie a akumulátory môžu držitelia týchto 

odpadov takisto odovzdať všade tam, kde tieto výrobky predávajú. 

 

§ 6 

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania drobných stavebných odpadov 

 

1. Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác 

zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne 

od jednej fyzickej osoby. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu napr. 

v rámci prestavby bytu, domu, fyzická osoba si musí od oprávnenej osoby objednať 

veľkoobjemový kontajner za osobitnú úhradu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku. 

2. Do drobného stavebného odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 

dlaždíc, keramiky a pod. 

3. Obec zabezpečí zneškodnenie drobných stavebných odpadov pochádzajúcich od občanov v 

rozsahu opísanom v bode 1. Držiteľ  drobného stavebného odpadu na území obce Váhovce je 

povinný umiestniť tento na určených miestach pre stavebný odpad. 

4. Náklady za odvoz drobných stavebných odpadov nie sú zahrnuté do nákladov za odvoz 

komunálneho odpadu. 

 

 

 

§ 7 

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania objemného odpadu a železa 

 

1. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nezmestí do používaných 

zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Je to hlavne nábytok, okná, dvere a pod. 

2. Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov a odpadového železa zabezpečuje 

oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi.  

3. Držiteľ odpadov môže tento druh odpadu priviezť na hospodársky dvor obce. 

 

§ 8 



Systém zberu, prepravy a zhodnocovania  triedených zložiek komunálneho odpadu 

 

1. Na území obce Váhovce sa zabezpečuje triedenie  a zber nasledovných zložiek komunálneho 

odpadu:  

a) Modrý kontajner - Papier (noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, 

poskladané kartóny, lepenky, krabice, baliaci papier a pod.) Nepatria sem: plastové obaly, 

viacvrstvové kombinované materiály, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené 

potraviny, asfaltový a dechtovaný papier, mokrý, mastný a znečistený papier, hygienické 

potreby a pod. 

b) Žlté vrecia - Plasty  (PE – polyetylén - vedrá, fľašky od čistiacich prípravkov, prepravky, 

PET – polyetyléntereftalát fľaše, PP – polypropylén – obaly od sladkostí, tégliky od 

jogurtov, hračky, PS – polystyrén – penový polystyrén, poháriky z automatov, iné 

nádobky, PVC – polyvinylchlorid – vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly, 

plastový nábytok). Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, podlahové 

krytiny, guma, molitan, novodurové rúrky, plasty kombinované s iným materiálom ako 

napr. kovy,  a pod. 

c) Červený kontajner - Odpady z kovu – plechovky, kovový riad, konzervy, čisto kovové 

výrobky a súčiastky, alobal. Nepatria sem: kovové obaly kombinované s iným 

materiálom.  

d) Zelený kontajner - Sklo – sklenené fľaše, poháre, nádoby, predmety zo skla, okenné sklo 

a pod. Nepatria sem: zrkadlá, keramika, porcelán, drôtené sklo, obrazovky, silne 

znečistené sklo, autosklo a pod. 

e) Oranžový kontajner - Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 

(tetrapaky) – krabice od mlieka, džúsov a iných nápojov 

2. Odpad triedený do plastových vriec sa zbiera spravidla 1 krát za mesiac podľa vopred 

určeného harmonogramu. Vrecia sú umiestnené v jednotlivých domácnostiach. 

3. Kontajnery na triedený odpad budú rozmiestnené na určitých miestach v obci, na základe 

dohody medzi oprávnenou osobou a obcou. Ich rozmiestnenie sa v budúcnosti môže meniť na 

základe požiadaviek občanov, efektívnosti zberu, atď. 

4. Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie triedených zložiek komunálneho 

odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú 

zmluvu. 

5. Zakazuje sa zmiešavať triedený komunálny odpad so zmesovým komunálnym odpadom. 

 

§ 9 

Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov zbieraných spolu s obalmi. 

 

1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša od 01.07.2016 

Organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzavretú zmluvu. 

2. Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie 

odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob.  

3. Organizácia zodpovednosti výrobcov nemusí uhradiť náklady na triedený zber, ak sa v ňom 

nachádza viac ako 50% odpadov iných ako je odpad, na ktorý boli určené príslušné nádoby. 

4. Organizácia zodpovednosti výrobcov môže v ustanovených prípadoch uhrádzať len výšku 

obvyklých nákladov na triedený zber odpadov. 

 



§ 10 

Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov 

nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 

 

1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je 

povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. 

2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu. 

3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné 

priestranstvá obce.  

 

§ 11 

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

 

1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí : 

- Odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – zelený biologicky rozložiteľný 

komunálny odpad – kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín 

a stromov, burina, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, popol z dreva 

a pod.  

- Kuchynský a reštauračný odpad – šupy z čistenia ovocia a zeleniny, kávové a čajové zvyšky, 

vaječné škrupiny, zvyšky jedla, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky 

pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní 

zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, z domácností, ďalej papierové 

vrecká znečistené zeleninou, ovocím, tukom, potraviny po záručnej dobe alebo inak 

znehodnotené a pod.  

- Jedlé oleje a tuky. 

- Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretové ohorky, uhynuté 

zvieratá, časti doma zabitých zvierat a pod.  

2. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 

stravovania (prevádzkovateľ kuchyne) zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným 

kuchynským odpadom a hradí náklady spojené s ich zberom, prepravou a spracovaním vrátane 

nákladov na zberné kontajnery a iné obaly (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 

3. Ich zber a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením EP a Rady 

(ES) č, 1069/2009. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu 

do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce 

alebo iné zvieratá ani verejnosť. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli 

prevádzkovateľa kuchyne. 

4. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty 

prostredia (leto, zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.  

5. Ak prevádzkovateľ kuchyne  nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale 

prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzavretú zmluvu a zároveň 

musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, 

aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aby mala súhlas na vykonávanie 

činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou 

správou. 

6. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si 

zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu. Pri nakladaní s kuchynským 



a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade 

s hierarchiou odpadového hospodárstva.  

7. Ustanovenia ods. 2 až 6 sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej 

jedálne. 

8. Obec nezavádza a nezabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu z domácností, nakoľko viac ako 50 % domácností kompostuje vlastný odpad. 

9. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym odpadom, 

s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom. 

10. Obyvatelia obce a vlastníci nehnuteľností v obci majú možnosť kompostovať a ukladať svoj 

vlastný biologicky rozložiteľný odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich 

kompostoviskách. 

11.  Obec umožní občanom vývoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (konáre) na 

hospodársky dvor počas roka bezodplatne.  

 

§ 12 

Kal zo septikov 

 

1. Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov sú záväzné pre celý kataster obce 

Váhovce. Majitelia septikov alebo ich užívatelia, príp. správcovia sú povinní zabezpečiť na 

vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Miesto 

zneškodňovania tohto odpadu je čistička odpadových vôd. 

2. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov môže na území obce len 

organizácia oprávnená na zber tohto odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie 

tejto činnosti. Majitelia septikov sú povinní zabezpečiť vývoz kalov výlučne prostredníctvom 

takejto organizácie. 

3. Každý majiteľ septika je povinný po dobu 3 rokov  viesť evidenciu a uschovávať doklady 

o zabezpečení vývozu kalu zo septika organizáciou oprávnenou na zber odpadov (kalov) 

a o jeho zhodnotení alebo zneškodnení na určenom mieste. 

 

§ 13 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len 

„nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba 

Okresnému úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej 

územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. 

2. Pokiaľ fyzická osoba alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom 

obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu, mailom, 

osobne alebo telefonicky. 

3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho 

nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva - Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 

prostredie.  

 

 

 



§ 14 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti 

právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní 

s odpadmi,  zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva je 

upravená v zákone NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a vo vyhláškach Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z.z. ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  a vyhl. č. 365/2015 Z. z. ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov. 

2. Platnosťou a účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Váhovce 

3. Toto VZN 1/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Váhovce na svojom zasadnutí dňa 

............ uznesením č. ....... 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť od ............... 

 

 

Vo  Váhovciach dňa  04.01.2019 

 

 

 

 

 

       JUDr. Adrián Kubica 

                  starosta obce Váhovce 

 

Vyvesené dňa 07.01.2019 

Zvesené dňa 22.01.2019 

 

 

 

 


