
Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 8/2022, 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Obec Nedožery-Brezany v zmysle § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch v znení neskorších predpisov prijíma Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „VZN“). 

 

Článok I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nedožery-Brezany č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. § 3 odsek 2. sa mení a znie nasledovne: 
 

2. Na území obce pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, ukladaného do zberných 

nádob určených týmto nariadením, sa uplatňuje intervalový systém zberu. Obec zabezpečuje 

zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu jedenkrát za dva týždne. O dni zberu 

a prepravy zmesového komunálneho odpadu obec vopred informuje pôvodcov zmesového 

komunálneho odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných 

informačných tabuliach a na internetovej stránke obce), pričom v obci nie je zavedený 

množstvový zber zmesového komunálneho odpadu.   

 

2. § 6 odsek 7., 8., 9. a 12. sa menia a znejú nasledovne: 
 

7. Sklo: Obec týmto VZN určuje na zber skla zelené zberné 1100 l nádoby na určených miestach 

s intervalom vývozu 1x za mesiac.  

 

8. Papier: Obec týmto VZN určuje na zber papiera modré zberné 1100 l nádoby na určených 

miestach s intervalom vývozu 1x za mesiac. 

 

9. Kovy: Obec týmto VZN určuje na zber kovov červené zberné 1100 l nádoby na určených 

miestach s intervalom vývozu 2x za mesiac. Väčší kovový odpad sa odovzdáva do zberu 

objemného kovového odpadu 1x ročne.  

 

12. Obec umožňuje obyvateľom obce ukladať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu 

Sklo, Papier, Plasty na zberný dvor. Obyvatelia obce majú možnosť využívať vrecový systém 

zberu podľa kalendáru zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu a jeho 

špecifikácie zbieraných zložiek na príslušný kalendárny rok. Obec distribuuje kalendár 



vrecového systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu do každej 

domácnosti koncom roka. 

 

3. V § 16 vypúšťa odsek 3. 
 

 
Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zverejnenie návrhu VZN: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 22.11.2022. 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa 22.11.2022. 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 22.11.2022. 

Zvesené z úradnej tabule obce dňa 08.12.2022. 

 

2. Pripomienkovanie VZN: 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do 02.12.2022 (vrátane). 

 

3. Schválenie VZN: 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nedožeroch-Brezanoch, dňa 13.12.2022 pod č.: 

8/2022.  

 

4. Vyhlásenie VZN: 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 14.12.2022. 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa 14.12.2022. 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce 14.12.2022. 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa 29.12.2022. 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

           starosta obce  

 

  


