
 

Dodatok č. 2  
k VZN č. 1/2016  

Číslo: Dodatok č. 2 k VZN č. 
1/2016 

Obec KOŠECA Výtlačok číslo: 1 

 
v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 
 
 

DODATOK č. 2  
k VZN č.  1/2016 o komunálnych odpadoch 

 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 16.10.2018 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 16.10.2018 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 16.10.2018 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 26.10.2018 

Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu: Obecný úrad Košeca,  

                                     Hlavná ulica 36/100, 018 64 Košeca 
- elektronicky na adresu: starosta@koseca.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 08.11.2018 

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa: 16.10.2018 

Na rokovaní OZ dňa: 13.12.2018 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 17.12.2018 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 
01.01.2019 
01.03.2019 

 
 
 
 

Mgr. Radomír Brtáň 
      starosta obce 

mailto:starosta@koseca.sk


Obecné zastupiteľstvo obce Košeca vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 81 ods. 8 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o odpadoch“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce – Dodatok č. 2, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch: 
 

DODATOK č. 2 
 

k  
 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 
 

o komunálnych odpadoch 
 

Čl. 1 
 

Predmet dodatku 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 sa mení nasledovne: 
 
1. V § 2 (Vymedzenie základných pojmov) sa dopĺňa ods. 12, ktorý bude znieť: 

„(12) Elektronická evidencia je elektronická identifikácia a evidencia miery zapojenosti do 
zberov  vybraných druhov a triedených zložiek KO jednotlivými platiteľmi miestneho 
poplatku za KO a DSO počas kalendárneho roka pomocou jednoznačných identifikátorov 
vydaných obcou.“ 

 
2. V § 3 (Základné ustanovenia a povinnosti): 

a. V ods. 8 písm. i) sa dopĺňa za slová „identifikačnou nálepkou“ čiarka a slová „pevne 
pripevneným identifikátorom“. 

b. V ods. 8 písm. j) sa dopĺňajú za slová „zbernej nádoby“ slová „alebo vreca“. 
c. V ods. 8 sa dopĺňajú nové písmená l) a m), ktoré budú znieť: 

„l) vyzdvihnúť si na obecnom úrade potrebný počet nálepiek s identifikátorom a označiť 
vyložené zberné vrecia alebo balíček s VKM obalmi príslušnou nálepkou 
s identifikátorom podľa druhu odpadu. 

m) V prípade nedostatku, straty alebo poškodenia pridelených identifikátorov ohlásiť 

túto skutočnosť na obecný úrad a vyzdvihnúť si náhradné identifikátory.“ 
 

d. V ods. 10 sa jeho znenie mení nasledovne: 
„(10) Obecný dopravca je oprávnený odmietnuť vyprázdnenie zbernej nádoby, zber vreca 
na zmesový KO, zber vreca s vytriedenou zložkou KO alebo zber VKM obalov v prípade, 
že:“ 
 

e. V ods. 10 písm. c) sa dopĺňajú za slová „je preťažená“ slová „alebo preplnená (nádoba nie je 
uzatvorená vekom; vrece nie je zaviazané“. 
 

f. V ods. 10 sa dopĺňa nové písmeno f), ktoré bude znieť: 
  „f) nie je označená(é) prideleným identifikátorom, z dôvodu jeho poškodenia, ktoré 
neumožňuje elektronickú identifikáciu, nachádza sa na nesprávnej zbernej nádobe alebo 
vreci, resp. na zbernej nádobe alebo vreci, ktoré nezodpovedá systému zberu určeného 
obcou.“ 

 
3. V § 4 (Zberný dvor) v ods. 3 sa mení prevádzková doba počas dňa „Streda“ nasledovne: 



„Streda: 14:00 – 18:00 hod. (marec – október) 
                 13:00 – 17:00 hod. (november – február)“ 
 

4. V § 6 (Zmesový komunálny odpad): 
a. V ods. 1 sa dopĺňajú za slová „zberných nádob“ slová „alebo vriec“. 
b. Ods. 2 sa mení a bude znieť nasledovne: 

„(2)   Zmesový KO je možné ukladať iba do nasledovných typov zberných nádob a vriec: 
a) 30 l vrece – plastové vrece poskytované obcou, 
b) 60 l nádoba – plastová nádoba, 
c) 110 l nádoba – kovová nádoba, 
d) 120 l nádoba – plastová nádoba, 
e)  240 l nádoba – plastová nádoba, 
f)1 100 l kontajner – kovový alebo plastový kontajner.“ 

 
c. Ods. 3 sa mení a bude znieť nasledovne: 

„(3)   Zbernú nádobu alebo vrece na zmesový KO zabezpečí pre pôvodcu KO obec. Obec 
odpredá pôvodcovi KO zbernú nádobu alebo vrece za obstarávaciu kúpnu cenu 
a vydá ju/ho na Obecnom úrade Košeca po jej/jeho zaplatení do pokladne. Pôvodca 
KO je oprávnený zabezpečiť si zbernú nádobu na zmesový KO aj od iného 
dodávateľa. Takto zabezpečená zberná nádoba však musí zodpovedať systému 
zberu zmesového KO v obci a musí byť označená identifikátorom v zmysle § 3 ods. 8 
písm. i) tohto VZN.“  

 
d. Ods. 6 sa mení a bude znieť nasledovne: 

„(6)    Zber zmesového KO sa vykonáva iba z obcou evidovaných, identifikačnou nálepkou 
a identifikátorom označených zberných nádob alebo vriec na zmesový KO.“ 

 
e. Dopĺňajú sa v ods. 7 za slová „zbernej nádoby“ slová „a vriec“, v ods. 8 za slová „zbernej 

nádoby“ slová „alebo vreca“, v ods. 9 za slová „zbernej nádobe“ slová „alebo vreci“ a za 
slová „zbernej nádoby“ slová „alebo vreca“, v ods. 10 za slová „zbernej nádoby“ slová 
„alebo vreca“. 
 

f. V ods. 7 sa dopĺňa na koniec odseku nová veta: „Pôvodca zmesového KO je taktiež povinný 
odpad v zbernej nádobe riadne uzatvoriť vekom, resp. vrece zaviazať.“ 
 

g. V ods. 9 sa mení druhá veta nasledovne: „Zmesový KO uložený mimo evidovanej zbernej 
nádoby alebo vreca na zmesový KO, alebo ktorý presahuje objem zbernej nádoby alebo 
vreca na zmesový KO, obecný dopravca neodoberie.“. 
 

5. V § 8 (Obaly a neobalové výrobky) sa mení ods. 4 a bude znieť nasledovne: 
„(4)    Od RD a PaFO - podnikateľov sa 

a) zber papiera a lepenky,  plastov a skla vykonáva samostatne po jednotlivých 
triedených zložkách v rozdielnych zberových termínoch, 

b) zber kovov a kompozitov (VKM) vykonáva spoločne počas jedného zberového 
termínu, avšak dané triedené zložky navzájom oddelene.“ 

 
6. V § 11 (Šatstvo a textílie) v ods. 1 písm. a) sa menia stanovištia rozmiestnenia špeciálnych 

kontajnerov nasledovne: 

 Hlavná ulica (vedľa budovy obecného úradu), 

 Horniacka ulica (Nozdrovice – pri bývalých potravinách), 

 Železničná ulica (pri križovatke s Továrenskou ulicou), 



 Zliechovská ulica (pri centrálnom parku) 
 

7. V § 13 (Jedlé oleje a tuky z domácností) v ods. 2 písm. a) sa vypúšťa čiarka a slová „kovov 
a kompozitov (VKM)“.  
 

8. V § 14 (Drobný stavebný odpad) v ods. 2 sa dopĺňa za slová „je povinný sa do 2“ slovo 
„pracovných“ a za slová „uhradiť miestny poplatok za DSO“ slová „v hotovosti do pokladne.“ 

 
 

 
Čl. 2 

 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch (ďalej len 

„Dodatok č. 2“) schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Košeca na svojom zasadnutí dňa 
13.12.2018 uznesením č. 106/2018.  
 

2. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019 okrem zmien a doplnení ustanovení § 3 ods. 8 
písm. j), l) a m), ods. 10, ods. 10 písm. c) a f), § 6 ods. 1 až 3, § 6 ods. 6 až 10, ktoré nadobúdajú 
účinnosť dňa 01.03.2019.   

 
V Košeci dňa 17.12.2018 
 
 
 

Mgr. Radomír Brtáň, v. r. 
          starosta obce 


