
   1  

O B E C    N I Ž N Ý    K L Á T O V  

  
  

  
  

  

  

  

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É  

N A R I A D E N I E 

  č. 3/2019  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území Obce Nižný Klátov  

  

  

   

  

  

  

  

Účinnosť: 1.1.2020  
  

  

 
 

  



  

  

  

  

  

  

   2  

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 

8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

zákon o odpadoch)  

  

 

 

sa uznáša na  

  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ  

č.  3/2019  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov   

  

III. Časť  

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI, VYTRIEDENÝMI ZLOŽKAMI Z 

KOMUNÁLNEHO ODPADU A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 

§ 12 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi 

 

V § 12 ods. 5, písm. a) sa mení takto:  

a) 110 l, alebo 120 l - zberné nádoby v rodinných domoch, v „malých“  bytových domoch, v 

prevádzkach úradov, inštitúcií,  právnických osôb, 

 

V § 12 ods. 6, písm. a) sa mení takto: 

a) v rodinných domoch, v obdobných domoch so 6 – 8 bytovými jednotkami s počtom 

obyvateľov do 5 osôb jeden kus 110 l, alebo 120 l zbernej nádoby, nad 5 osôb dva kusy 110 l, 

alebo 120 l zberných nádob s frekvenciou odpadov 26 krát ročne, 

 

V § 12 ods. 6, písm. b) sa mení takto: 

b) pre podnikateľov, inštitúcie používajúce 110 l, alebo 120 l zbernú nádobu sa stanovuje 

frekvencia odvozu odpadov 26 krát, 

 

V § 12 ods. 6 sa vypúšťa text: 

„Ako doplnkový systém zberu komunálnych odpadov na území obce je možné využívať 

ukladanie odpadu do jednorazových plastových vriec po súhlase obce. Tieto vrecia sa 

vykladajú  deň pred dňom vývozu po 18:00 hod alebo v deň vývozu do 6:00 hod na danej ulici 
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spolu s nádobou na komunálny odpad. Označené vrecia pre tento účel budú k dispozícii na 

obecnom úrade.“  

 

 

V § 12 sa dopĺňa ods. 10 v znení: 

10. Pri prekročení objemu zbernej nádoby označenej zberovou spoločnosťou je možné 

zmesový komunálny odpad likvidovať: 

a)   jednorazovými odpadovými vrecami, ktoré sú označené zberovou spoločnosťou, 

b) zakúpením ďalšej zbernej nádoby označenej zberovou spoločnosťou a zaplatením 

jednorazového ročného poplatku za likvidáciu odpadu,  

 

V § 12 sa dopĺňa ods. 11 v znení: 

11. Spôsob likvidácie zmesového komunálneho odpadu podľa odseku 10 nie je zahrnutý do 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

V § 12 sa dopĺňa ods. 12v znení: 

12. Jednorazové odpadové vrece označené zberovou spoločnosťou na zmesový komunálny 

odpad je možné kúpiť na Obecnom úrade v Nižnom Klátove.  

 

V článku 13 sa ods. 1) sa mení takto: 

1) Náklady na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu 

označenej zberovou spoločnosťou znáša pôvodný pôvodca odpadu a sú zahrnuté v poplatku 

za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  

 

V článku 13 sa ods. 2) vypúšťa. 

 

 

IX. Časť  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

V článku IX. sa dopĺňa ods. 6), 7), 8) v znení: 

 

6)  Obecné  zastupiteľstvo  Obce Nižný  Klátov  sa  na  tomto  nariadení č. 3/2019 uznieslo na    

     zasadnutí  dňa 16.12.2019.   

7)  Nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.  

8)  Dňom  účinnosti    tohto   nariadenia  sa  mení  a  dopĺňa  Všeobecne  záväzné   nariadenie  

     č. 4/2017  o  nakladaní  s komunálnymi  odpadmi  a s  drobnými  stavebnými  odpadmi  na    

     území Obce Nižný Klátov zo dňa 15.12.2017 

 

 

 

 

 

        Ing. Gabriela Staníková 

              starostka obce 
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Obec Nižný Klátov 

Všeobecné záväzné nariadenie                                                                                       

Číslo: 3/2019  

___________________________________________________________________________  

  

OBEC NIŽNÝ KLÁTOV 

      v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva   

  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č.  3/2019 

  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Nižný Klátov  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

  

   

Návrh tohto všeobecné záväzného nariadenia ( VZN )   

  

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:            

  27.11.2019  

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                                           

  27.11.2019  

Dátum ukončenia pripomienkového konania:          

  9.12.2019  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:            

  9.12.2019  

  

Schválené  všeobecne záväzné nariadenie  

  

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:  
 

   16.12.2019 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  
 

   17.12.2019 

VZN nadobúda účinnosť dňom:  
    

     1.1.2020 
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Obec Nižný Klátov 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce                                                                                       

Číslo: 3/2019 

___________________________________________________________________________  

  

  

OZNÁMENIE  

  

K návrhu VZN obce č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území Obce Nižný Klátov 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

   

  

Dátum zverejnenia návrhu: 27.11.2019  

  

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 

forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nižnom Klátove, Hlavná 

1/1, 044 12 Nižný Klátov v úradných hodinách.  

  

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  

  

  

  

  

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 9.12.2019  

  

  

  

  

  

V Nižnom Klátove, dňa 27.11.2019  

  

  

  

  

                Ing. Gabriela Staníková      

                    starostka obce 
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Obec Nižný Klátov 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce                                                                                       

Číslo: 3/2019 

___________________________________________________________________________  

  

  

OZNÁMENIE  

  

K návrhu VZN obce č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území Obce Nižný Klátov 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

   

  

Dátum zverejnenia návrhu: 27.11.2019  

  

V súlade s § 6 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

ako predkladateľ VZN obce Nižný Klátov č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území Obce Nižný Klátov, týmto oznamujem poslancom OZ obce Nižný Klátov, 

že k citovanému návrh VZN mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku do 

9.12.2019. V určenom termíne na pripomienkovanie návrh neboli doručené na obecný úrad 

v Nižnom Klátove pripomienky od fyzických a právnických osôb.  

  

 

  

  

  

  

V Nižnom Klátove, dňa 12.12.2019  

  

  

  

  

                Ing. Gabriela Staníková      

                    starostka obce  

  


