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DODATOK č.  1 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU  

OBCE MODROVÁ  

č. 1/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Modrová 

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Modrová na základe ustanovenia § 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ustanovenia § 6 v 

spojení s § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov v nadväznosti v y d á v a tento 

NÁVRH Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Modrová 

č. 1/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Modrová 

 

Článok 1 

Predmet dodatku  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Modrová sa mení a dopĺňa nasledovne :  

 

1. Znenie článku 5.8, 5.9. a 5.10 sa ruší, Článku 4 ods. 4.2 a článku 5 ods. 5.6 a 5.13 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 sa mení nasledovne :  

      

Článok 4 ods. 4.2: Obec nariadením určuje na zber zmesového komunálneho odpadu čierne 

zberné nádoby 1 x 110 alebo 120 litrov (pre 1- 4 osoby v domácnosti) označené príslušnou 

nálepkou obce, 2 x 110 alebo 120 litrov (pre 5 a viac osôb v domácnosti) označené príslušnou 

nálepkou obce, ako i kovové zberné nádoby 1x  110 alebo 120 litrov (1 - 4 osoby v domácnosti) 

označené príslušnou nálepkou obce alebo 2 x110 alebo 120 litrov (pre 5 a viac osôb v 

domácnosti) označené príslušnou nálepkou obce. 

 

Článok 5.6 Plasty, papier, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky): 

5.6.1. Obec nariadením určuje na zber papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze 

lepenky:  

a)  v individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa; ak zber 

neumožňujú technické problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených 

oblastiach, miesto zberu zmesového odpadu, 

b)  v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpadu, 

5.6.2 Pre územie obce sa nariadením určuje interval vývozu zberu plastov, obalov z kovov 

a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapaky) podľa harmonogramu nasledovne: 

spoločný trojzber bude: a) v individuálnej bytovej výstavbe od rodinných domov – zber 

bude zabezpečený z 240 l nádob aktuálne umiestnených v obciach na zber plastov alebo zo 
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120 l žltých plastových vriec (ktoré aktuálne slúžia na samostatný zber plastov). Na zber 

plastov, obalov z kovu a kompozitných obalov na báze lepenky zavádzame tzv. spoločný 

trojzber, pri ktorom budú obyvatelia nádobu/vrece využívať na spoločný zber všetkých 

troch komodít. Samostatný zber plastov, obalov z kovu a kompozitných obalov na báze 

lepenky (tetrapakov) týmto zanikne, 

b)  v komplexnej bytovej výstavbe je miestom zberu stanovisko zmesového odpadu – za-

vádzame spoločný trojzber pre plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky 

zo 1100 l kontajnerov, ktoré doteraz slúžili na samostatný zber plastov, obaly z kovov a 

kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov). Kontajnery budú priebežne prelepo-

vané príslušnou nálepkou. Samostatný zber plastov, obalov z kovu a kompozitných obalov 

na báze lepenky (tetrapakov) týmto zanikne. 

5.6.3 Patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, obaly od čistiacich prostriedkov, 

vrecká z mlieka, PP (polypropylén ), obaly od sladkostí, jogurtové tégliky, plastové nádoby 

a hračky, PS ( polystyrén), penový polystyrén, PVC ( polyvinylchlorid), vodoinštalačné a 

elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov. Nepatria sem: obaly znečistené 

chemikáliami s olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, podlahové krytiny, guma, 

molitan a pod. 

Patria sem aj odpady z kovu vrátane kovových obalov, ktoré sa triedia do nádob na kov 

určených obcou. Väčšie kusy kovového dopadu sa odovzdávajú do zberu objemného od-

padu. Do odpadu z kovu vrátane kovových obalov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohá-

rov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly 

zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové 

viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oce-

ľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hoto-

vých jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov 

ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby 

je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál, Do odpadu z kovu vrátane ko-

vových obalov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi che-

mickými látkami. 

5.6.4 Zber papiera: Zber papiera: a) v individuálnej bytovej výstavbe od rodinných domov – zber 

bude realizovaný z 240l nádob aktuálne umiestnených v obciach alebo zo 120 l plastových 

vriec, ktoré obciam dodá odpadová spoločnosť na Obecný úrad na tento účel. Obec ná-

sledne zabezpečí distribúciu vriec do domácností v IBV k 1.zberu v roku 2023, následne 

bude vrecia dodávať odpadová spoločnosť pri vývoze výmenou plné vrece za prázdne. Po-

stupne sa budú zabezpečovať 240 l nádoby do každej domácnosti,  

b) v komplexnej bytovej výstavbe, kde je miestom zberu stanovisko zmesového odpadu - 

zber bude prebiehať z 1100 l kontajnerov modrej farby aktuálne umiestnených v obci. 

5.6.5 Do tejto kategórie patria aj: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, 

papierové vrecká, obálky, letáky, katalógy, baliaci a krepový papier, papierový obal 

a pod. 

5.8    Obec je oprávnená každoročne meniť rozsah triedeného zberu komunálnych odpadov uve-

dený v odsekoch 5.6. a 5.7 tak, aby dochádzalo k naplneniu štandardu zberu v obci.  
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5.9    Zberná nádoba na triedený zber komunálnych odpadov musí byť označená nálepkou podľa 

veľkosti nádoby a intervalu vývozu.  

5.10  Zberné nádoby na triedený zber komunálnych odpadov musia byť označené príslušnou 

nálepkou obce umiestnená na zbernej nádobe na viditeľnom mieste. 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 bol zverejnený na 

úradnej tabuli dňa 30.11.2022. 

 

2. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 bol schválený na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva Modrová dňa 14.12.2022, uznesením č. …../2022.  

 

2. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňa 

01.01.2023.  

 

V Modrovej, dňa 14.12.2022 

 

         Mgr. Marián Lacko 

           starosta obce  

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Modrová dňa: 30.11.2022 

 

Návrh VZN zverejnený na webovej stránke obce dňa: 30.11.2022 

 

VZN schválené Obecný zastupiteľstvom v Modrovej dňa: 14.12.2022 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Modrová dňa: 15.12.2022 

 

VZN zverejnené na webovej stránke obce dňa: 15.12.2022 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 

 

 


