
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Leváre, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Veľké Leváre č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Leváre 

v znení VZN č.1/2019 

 
 
 
 

Zverejnený dňa 01.12.2020 



Obec Veľké Leváre na základe ustanovenia §  6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v 

znení neskorších predpisov  a podľa §  81  zákona  č. 79/2015  Z. z. o odpadoch  a o zmene  a  

doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) a vyhlášky ministerstva životného 

prostredia č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov vydáva toto 

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Leváre číslo x/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Leváre č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Leváre v znení VZN 

č.1/2019 

§ 1 

(1)  Všeobecne   záväzné    nariedenie    obce    Veľké    Leváre    č.    1/2016    o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Leváre 

v znení VZN č.1/2019 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 16 sa ods. 3 nahrádza textom:  
„Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu plastové zberné nádoby 
vybavené RFID transpondérom zabezpečujúcim elektronickú evidenciu:  
- jedna zberná nádoba o objeme 120 litrov pre 1-4 osoby v rodinnom dome alebo 
bytovom dome s vývozným intervalom 26 krát za rok  
 - jedna zberná nádoba o objeme 240 litrov, resp. dve zberné nádoby o objeme 120 litrov 
pre viac ako 4 osoby v rodinnom dome s vývozným intervalom 26 krát za rok  
- jedna až dve zberné nádoby o objeme 1100 litrov podľa potreby pre obyvateľov v 
bytovom dome s vývozným intervalom 26 krát za rok“ 
 

2. V § 16 sa ods. 4 nahrádza textom: „Nádoba musí byť označená RFID transpondérom, 
ktorého inštaláciu a naprogramovanie zabezpečuje obec.“ 
 

3. V § 17 sa vypúšťa ods. 7 a 8. 
 

4. V § 29 sa ods. 8 nahrádza textom: „Na zbernom dvore môže právnická osoba alebo 
fyzická osoba – podnikateľ bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad 
z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov.“  

 
 

§ 2 

(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením OZ vo Veľkých Levároch č. xx/2020 zo dňa 
XX.XX.2020. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť xx. Xx. 2020 
 

Vo Veľkých Levároch dňa 

 

Ing. Richard Nimsch         
starosta obce 


