
 

 

 

 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Leváre, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce 
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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/2019, 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 

§ 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 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V § 15 ods. 1 sa na koniec odseku pridáva text „Opotrebované pneumatiky“. 

2. V § 15 ods. 3 sa vypúšťa text „Opotrebované pneumatiky“. 

3. § 26 znie nasledovne:  

„ 1. Opotrebované pneumatiky sú súčasťou zberu, ktorý zabezpečuje obec. 

   2. Miesto určené na zber opotrebovaných pneumatík je zberný dvor odpadov.“  

4. § 29 ods. 4 až 6 znie nasledovne:  

„4. Fyzická osoba môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať nasledujúce oddelene 

zbierané zložky komunálneho odpadu: obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, skla, 

kovov, VKM, BIO odpad (zelený, drevo, oleje a tuky), objemný odpad,   elektroodpady, 

batérie, akumulátory a opotrebované pneumatiky.  

5. Fyzická osoba môže na zbernom dvore za poplatok odovzdať nasledujúce oddelene 

zbierané zložky komunálneho odpadu: drobné stavebné odpady. Poplatok je určený v 

samostatnom VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

6. Na zbernom dvore nie je možné odovzdať nespotrebované lieky a zdravotnícke 

pomôcky.“  

§ 2 

(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením OZ vo Veľkých Levároch č. xx/2019 zo dňa xx. 04. 

2019. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť xx. Xx. 2019 

 

Vo Veľkých Levároch dňa 

Ing. Richard Nimsch 
     starosta obce 


