
Obec Bzince pod Javorinou 
 

 

 

 

 

DODATOK č. 3. 

 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Bzince pod Javorinou 
 č. 5 /2009 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave 

a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom 

poplatku za zneškodňovanie komunálneho odpadu v 

obci  

Bzince pod Javorinou. 
 
 

 

 

Tento dodatok č. 3 bol schválený Obecným zastupiteľstvom 

v Bzinciach pod Javorinou dňa 3. júla 2013uznesením č. 258/2013  ako 

Dodatok č. 3 k VZN Obce Bzince pod Javorinou č.5/2009 

Návrh dodatku  bol podľa §6, ods. 3., Zák. č. 369/1990 Z.z. zverejnený na  

úradnej tabuli v obci od 3.6.2013 do 18.6.2013 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Pavel Bahník 

        starosta obce 

 

 



Obec Bzince pod Javorinou 

 na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č.,369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 4, ods.3 písm. F) a v zmysle § 39 ids.4 
zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
zákon o odpadoch) vydáva  

 

vydáva 

 

Dodatok č.3 k VZN obce Bzince pod Javorinou č.5/2009 o odpadoch 

 
 

Mení sa článok VI. odst.5.  
Biologicky rozložiteľný odpad 

 
1. 

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky  
a kuchynský odpad z domácnosti, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných  
zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.  
Zber biologicky rozložiteľného odpadu:  
- obec zabezpečuje za poplatok štiepkovač drevnej hmoty,  o dátume zberu a likvidácie 
informuje obec prostredníctvom miestneho rozhlasu 
- zneškodňovanie odpadov z ovocia a zeleniny vznikajúcich pri príprave pokrmov si  
zabezpečujú občania  kompostovaním  

2. 
Obec nezabezpečuje centrálne iné triedenie zberu biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov, keďže v zmysle novely zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 50% obyvateľov obce 
kompostuje vlastný odpad zo záhrad (okrem veľkej haluzoviny) a pre miestne časti je to pre 
obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi 
nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej 
hornej hranice sadzby miestneho poplatku. 
 

 
Záverečné ustanovenia 

 
1. 

Na tomto dodatku č.3. k VZN č.5/2009 o odpadoch obce Bzince pod Javorinou sa uznieslo 
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 258/2013  dňa 3.7.2013. 

2. 
Tento dodatok č.3. k VZN č.5/2009 o odpadoch nadobúda účinnosť dňom 01.07.2013. 

 

 

         Ing. Pavel Bahník 
         starosta obce 


