Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 2/2013
z 21/2013
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 14.12.2005 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2005, v znení dodatkov č. 1 zo dňa 13.12.2007 a dodatku
č. 2 zo dňa 21.10.2010.
Obecné zastupiteľstvo obce Pravenec vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 39 ods. 6
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 14.12.2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom č. 4/2005, v znení dodatkov č. 1 zo dňa 13.12.2007 a dodatku č. 2 zo dňa
21.10.2010 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 sa bod 1. nahrádza novým bodom 1., ktorý znie:
„Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.“
2. V § 9, v bode 2., písm. c) sa prvá veta mení nasledovne:
„Odpady z papiera sa triedia do nádob na papier určených obcou umiestnených v časti dedina pri
obecnom dome a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota, s.d.“
3. V § 9, v bode 2., sa písmeno d) nahrádza novým písmenom d), ktoré znie:
„d) kovy
Odpady z kovu vrátane kovových obalov sa triedia do nádob na kov určených obcou umiestnených
v časti dedina pri obecnom dome a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota, s.d. Väčšie kusy
kovového odpadu sa odovzdávajú do zberu objemného odpadu.
Pod názvom kovy sa zbiera:
všetky kovové predmety, kovové konštrukcie, drôty, plechy atď. a plechové nádoby neznečistené
nebezpečnými látkami.“
4. V § 9, v bode 2. sa vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) viacvrstvové kombinované materiály
Odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov sa triedia do nádob určených obcou
umiestnených v časti dedina pri obecnom dome a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota, s.d.
Pod názvom viacvrstvové kombinované materiály sa zbiera:
tetrapacky od ovocných štiav, džúsov, trvanlivého a acidofilného mlieka, smotany a vína.“
5. V § 10, v bode 1. sa prvá veta mení nasledovne:
„Zber elektroodpadu sa vykonáva dvakrát ročne prostredníctvom mobilného kontajnera v deň
odvozu podľa pokynov obecného úradu na základe zmluvy s oprávnenou osobou na nakladanie
s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.“
6. V § 11, v bode 1. sa prvá veta mení nasledovne:
Zber oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín sa vykonáva dvakrát ročne
prostredníctvom mobilného kontajnera v deň odvozu podľa pokynov obecného úradu na základe
zmluvy s oprávnenou osobou na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.“
7. Znenie § 14 vrátane nadpisu sa mení nasledovne:

„§ 14
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:
- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný
odpad,
- kuchynský a reštauračný odpad,
- jedlé oleje a tuky.
2. Medzi zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo
strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité
ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
3. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a
ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha,
vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom,
potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v
malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky
surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré
vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích
zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z
kuchýň domácností a pod..
4. Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti
zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.
5. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
(ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologickým rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.
6. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
7. Ich zber a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením EP a Rady (ES) č.
1069/2009.
8. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na
jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
9. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
10. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia
(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
11. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí
ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento
subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na
vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a
potravinovou správou.
12. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje
sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné
oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
13. Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný
postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
14. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným
odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá
v útulkoch, na chovných staniciach atď..

15. Ustanovenia bodov 5. až 14. sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej jedálne,
(výdajnej školskej jedálne).
16. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym odpadom,
s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.
17. Obyvatelia obce kompostujú a ukladajú svoj vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad
vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách.
18. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce
kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich kompostoviskách. Týmto nie
je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.“
8. Vypúšťajú sa §§ 15, 16, 17, 18.
9. § 19 sa označuje ako § 15.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce
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Všeobecne záväzné nariadenie
obce Pravenec
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
č.
: 4/2005
schválené dňa : 14.12.2005
platnosť od : 1.1.2006

Obecné zastupiteľstvo v Pravenci sa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3, písm. g) a h)
citovaného zákona a na základe ustanovenia § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto Všeobecne záväznom
nariadení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
§1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ”VZN”) sa vydáva s cieľom zaviesť vhodný systém
zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (ďalej len “systém zberu”) na území
obce.
Zavedením vhodného systému zberu sa rozumie:
a) zabezpečenie zberu a prepravy komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vznikajúcich
na území obce za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom vrátane
zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené
zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
b) zabezpečenie podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
2. Nakladanie s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch (ďalej len ”zákona”) a tohto
VZN je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a
zdravia občanov.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade s týmto
VZN je povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto
odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba (ďalej len ”FO”), alebo právnická osoba
(ďalej len ”PO”), u ktorej sa odpad nachádza.
4. Komunálne odpady (ďalej len ” KO”) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
FO a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je PO alebo fyzická osoba podnikateľ (ďalej len ”FO-P”), okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti
tvoriacej predmet podnikania alebo činnosti PO alebo FO-P. Za odpady z domácností sa považujú aj
odpady z nehnuteľností slúžiacich FO na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát,

chalúp, alebo na parkovanie a uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä
z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
5. Objemnými odpadmi sú také KO, ktorých rozmery alebo množstvo neumožňuje zber zbernými
nádobami 110 l a 1100 l, (bytové zariadenia a doplnky okrem elektrických a elektronických
zariadení).
6. Drobné stavebné odpady (ďalej len ”DSO”) sú odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou - nepodnikateľom, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu, ani ohláseniu
stavebnému úradu (omietky, tapety, ...), okrem objemových odpadov definovaných v odseku 5.
7. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich
pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
§3
Účel odpadového hospodárstva
1. Predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä:
a) rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje,
b) výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje množstvo
odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia,
c) vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených
na zhodnotenie.
2. Zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi
získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa ods. 1.
3. Využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa ods. 1. a 2.
4. Zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie
nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa ods. 1., 2. a 3.
§4
Spoločné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu, ktorý je PO alebo FO-P a produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov
alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva (ďalej len
”POH”), ktorý je v súlade s programom odpadového hospodárstva obce a súčasne je povinný ho
dodržiavať.
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať POH pre KO ako aj odpady z bežných urdžiavacích prác
zabezpečovaných FO, ktoré vznikajú na území obce, plní obec.
3. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Pri
nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí
a životné prostredie.
4. PO, FO-P je povinná okrem platenia poplatku za zamestnancov za komunálny odpad uzatvoriť pred
začiatkom podnikania zmluvný vzťah na likvidáciu odpadu vznikajúceho z jeho podnikateľskej
činnosti s oprávnenou organizáciou. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na existujúce PO, FO-P do 30 dní
od nadobudnutia účinnosti tohto VZN.
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
6. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN,
b) zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s týmto VZN,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi,
ktoré nie sú nebezpečné, za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi s domácností,

f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových
olejov do pôdy
h) spaľovať ani inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe,
i) vyberať odpad zhromaždený v zberných nádobách.
7. Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu
a úpravy vykonáva.
8. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený
odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného
prostredia a obci.
9. Obvodný úrad životného prostredia na základe odseku 8. požiada Policajný zbor o zistenie osoby
zodpovednej za umiestnenie odpadu; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo
zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
10. Ak sa podľa odseku 9. nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore
s týmto VZN, obvodný úrad začne konanie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti je:
a) pôvodcom odpadu
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti,
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
11. Ak sa v konaní podľa odseku 10. preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na
ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, niektorá zo skutočností uvedených v odseku
10., prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka,
správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.
12. Ak sa podľa odseku 9. a 11. nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti,
zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady obvodný úrad životného
prostredia; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo
zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec.
13. Kto zabezpečil zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 11. alebo 12. má nárok
na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za uloženie odpadu na
nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch.
§5
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
2. Za nakladanie s KO a DSO, ktoré vznikli na území obce Pravenec, zodpovedá obec.
3. Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN.
4. Držiteľ KO a držiteľ DSO alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO.
§6
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov
1. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému
zberu komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci
separovaného zberu.

2. Na mieste vzniku odpadu, pôvodcovia odpadu zhromažďujú zmesový komunálny odpad na miestach
určených obcou v zberných nádobách veľkosti 110 l a 1100 l.
3. Pôvodca komunálneho odpadu si zabezpečuje zbernú nádobu prostredníctvom Obecného úradu
v Pravenci podaním žiadosti o pridelenie zbernej nádoby.
4. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, platí za pridelenú zbernú nádobu 100% obstarávacej
ceny zbernej nádoby. Občan platí za dodanú zbernú nádobu 100% obstarávacej ceny zbernej nádoby.
5. Počet zberných nádob pre jednotlivých pôvodcov, resp. držiteľov odpadu sa stanovuje nasledovne:
a) fyzické osoby (občania):
- rodinné domy: jeden rodinný dom – jedna zberná nádoba o objeme 110 l; v prípade potreby môže
viacčlenná domácnosť (šesť a viac členov v domácnosti) požiadať Obecný úrad v Pravenci o
pridelenie ďalšej zbernej nádoby, ktorá bude pridelená za plnú úhradu obstarávacej ceny zbernej
nádoby.
- bytový dom: desať bytov – jedná zberná nádoba o objeme 1100 l
b) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby: jedna zberná nádoba o objeme 110 l na počet
zamestnancov 0 až 15; v prípade žiadosti o pridelenie zbernej nádoby na základe iného ako vyššie
uvedeného kritéria, posúdi opodstatnenosť žiadosti Komisia pre ochranu životného prostredia.
6. Vývoz komunálneho odpadu vykonáva oprávnená zmluvná organizácia, ak pôvodca odpadu:
- má zbernú nádobu umiestnenú na verejne prístupnom mieste a sprístupnenú na vyprázdnenie počas
vývozu komunálneho odpadu,
- nemá zbernú nádobu preplnenú a obsah zbernej nádoby sa dá vyprázdniť.
7. Pôvodca a držiteľ odpadu je ďalej povinný:
a) nakladať s KO a DSO alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN,
b) pri nakladaní s KO a DSO alebo inom zaobchádzaní s nimi, chrániť zdravie ľudí a životné
prostredie,
c) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
e) ukladať KO alebo jeho oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou a do
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
f) v záujme ochrany zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení vykonať podľa potreby
dezinfekciu a deratizáciu zberných nádob,
g) na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO,
h) zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby bolo ľahko prístupné a aby nedošlo k narušeniu
životných podmienok a životného prostredia občanov,
i) počas celého roku sprístupniť zbernú nádobu (vyhradené miesto očistiť od snehu a iných nečistôt),
j) umiestniť zbernú nádobu do 10 m od verejnej komunikácie, nádoba nesmie byť za bránou a inými
prekážkami,
k) ponechať zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutne potrebnú pred
vyprázdnením, ak tieto nie sú určené ako vyhradené miesta a po vyprázdnení odpadu zabezpečiť
uloženie na pôvodné miesto,
l) v zimnom období odstrániť závadu spôsobenú zamrznutím obsahu nádoby,
m) ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernému miestu, postarať sa o
náhradné umiestnenie,
n) dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu nádob,
o) triediť KO na jednotlivé zložky ukladaním do vybraných zberných nádob, vriec, prípadne miest na
to určených podľa systému triedeného zberu na území obce.
8. Zhromažďovanie, ukladanie a zneškodňovanie komunálneho a drobného stavebného odpadu
vzniknutého na území obce sa vykonáva na skládke tuhého komunálneho odpadu Vyšehradné.
9. Zneškodňovanie odpadov na skládke sa riadi zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platným prevádzkovým
poriadkom.
10. Ukladať odpady na iných miestach ako určuje VZN je zakázané.

11. Zneškodňovanie odpadu spaľovaním na voľnom priestranstve je zakázané.
§7
Kompetencie a povinnosti obce
1. Obec prostredníctvom svojho výkonného orgánu OcÚ Pravenec:
a) vypracováva a dodržiava schválený POH,
b) uzatvára zmluvu s oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou s právom podnikania na zber
prepravu a zneškodňovanie odpadu,
c) vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území
obce,
d) prejednáva priestupky vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 80 ods. 3 písm. a),
e) pravidelne zabezpečuje prostredníctvom médií informovanosť pôvodcov odpadu o zbere, preprave
a zneškodňovaní odpadu,
f) zabezpečuje zberné kontajnery na separovanie skla a zberných vriec na separovanie PET fliaš,
g) zabezpečuje kalendárový zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu,
h) najmenej dvakrát do roka zabezpečuje zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia a drobných stavebných odpadov
2. Obec je na základe písomnej žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej PO alebo FO-P, ktorý
preukáže, že:
a) množstvo ním vyprodukovaného KO je presne merateľné,
b) KO sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim
únikom,
c) splní podmienky stanovené týmto nariadením.
3. Písomnú žiadosť o zavedenie množstvového zberu aj so splnenými podmienkami ods. 2 písm. a), b),
musia podnikateľské subjekty predkladať obci Pravenec do 30.9. príslušného kalendárneho roka.
4. Zavedenie množstvového zberu u jednotlivých podnikateľských subjektov bude obcou Pravenec
vykonané od 1. januára nasledujúceho roka po podaní žiadosti v zmysle bodu 3.
5. Medzi obcou Pravenec a podnikateľským subjektom na území obce bude uzatvorená zmluva o
zavedení množstvového zberu komunálneho odpadu.
6. Typy zberných nádob určených pre množstvový zber sú nasledovné: 110 litrová zberná nádoba, 1100
litrová zberná nádoba, VKK.
7. Obec si vyhradzuje právo kedykoľvek náhodne vykonať kontrolu množstva vyprodukovaného
a odvezeného odpadu.
§8
Preprava komunálnych odpadov
1. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje
oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
2. Pôvodca odpadov je povinný umožniť všetky práce spojené s prepravou odpadov, najmä dbať, aby
boli riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách umiestnených na vyhradenom mieste a prístup
bol bez závad. Inak prepravca môže odmietnuť prepravu odpadov.
3. Prepravca môže odmietnuť prepravu aj vtedy, ak zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej
nepatria, alebo nádoby je preťažená, preplnená alebo poškodená.
4. Odpady musia byť vyvážané:
a) najmenej 1x týždenne od rodinných domov,
b) najmenej 1 x týždenne od bytových domov,
c) najmenej 1 x týždenne od objektov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, pokiaľ nie sú
odpady vyvážané individuálne, podľa § 39 ods. 11 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. v platnom
znení.

§9
Separovaný zber zložiek komunálnych odpadov
1. Separovaný zber je zhromažďovanie a ukladanie odpadov vytriedených jeho pôvodcom alebo
držiteľom na jednotlivé zložky, ktoré sú zdrojom druhotných surovín alebo energie.
2. Separovane zbieranými zložkami komunálnych odpadov na území obce sú:
a) sklo
Zber skla sa vykonáva priebežne do nádob na to určených, umiestnených pri obecnom dome v časti
dedina a predajni potravín v časti kolónia.
b) plasty
Zber plastov sa vykonáva do plastových vriec prideľovaných obcou v čase vyhlásenom obcou
spoločnosťou TEZAS, spol. s r. o. (ďalej len „prepravca“). Prepravca zbiera vyseparované plasty priamo
zo stanovíšť 110 l kuka nádob a 1100 l kontajnerov.
Pod názvom plasty sa zbiera:
- PET fľaše – plastové fľaše od minerálnych a stolových vôd, rôznych nápojov, sirupov. Fľaše je
potrebné pre zníženie ich objemu postláčať a uzavrieť. PET fľaše môžu obsahovať papierové alebo
plastové etikety a plastové uzávery fliaš.
- Plastové obaly – obaly zo šampónov, saponátov, tekutých mydiel, destilovanej vody, náplní do
ostrekovačov...
- Polyetylénová fólia – fólia z viacbalenia nápojových fliaš, ochranná obalová fólia zo zakúpeného
tovaru. Fólia nesmie byť znečistená od olejov, mazadiel a farieb.
Pod názvom plasty sa nezbiera:
- PET fľaše a plastové obaly znečistené od olejov, umelých hnojív a chemikálií.
c) papier
Odpady z papiera sa triedia do nádob na papier určených obcou umiestnených v časti dedina pri
obecnom dome a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota, s.d.
Pod názvom papier sa zbiera:
- noviny, časopisy, zošity, kancelársky a baliaci papier, kalendáre, katalógy, cenníky knihy bez dosiek,
adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky
Pod názvom papier sa nezbiera:
- pergamenový papier, asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, uhľový papier, obaly z mlieka a
džúsov
d) kovy
Odpady z kovu vrátane kovových obalov sa triedia do nádob na kov určených obcou umiestnených
v časti dedina pri obecnom dome a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota, s.d. Väčšie kusy
kovového odpadu sa odovzdávajú do zberu objemného odpadu.
Pod názvom kovy sa zbiera:
všetky kovové predmety, kovové konštrukcie, drôty, plechy atď. a plechové nádoby neznečistené
nebezpečnými látkami.
e) viacvrstvové kombinované materiály
Odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov sa triedia do nádob určených obcou umiestnených
v časti dedina pri obecnom dome a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota, s.d.
Pod názvom viacvrstvové kombinované materiály sa zbiera:
- tetrapacky od ovocných štiav, džúsov, trvanlivého a acidofilného mlieka, smotany a vína.
§ 10
Elektroodpad
1. Zber elektroodpadu sa vykonáva dvakrát ročne prostredníctvom mobilného kontajnera v deň odvozu
podľa pokynov obecného úradu na základe zmluvy s oprávnenou osobou na nakladanie s odpadmi,
s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

§ 11
Zber oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín
1. Zber oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín sa vykonáva dvakrát ročne
prostredníctvom mobilného kontajnera v deň odvozu podľa pokynov obecného úradu na základe
zmluvy so spoločnosťou s oprávnenou osobou na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu.
§ 12
Drobné stavebné odpady
1. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce:
a) pri opravách a stavebných úpravách, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu, ani ohláseniu
stavebnému úradu.
2. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní pred jeho odvozom vytriediť odpad na jednotlivé
zložky (kovy, drevo, sklo, plasty, tehloviny a omietka) a tieto účelne zhodnotiť. Na prepravu a
zneškodňovanie sa dávajú len tie časti odpadu, ktoré sa nedajú účelne zhodnotiť.
3. Do zberných nádob na KO je povolené ukladať DSO len v takých množstvách, ktoré neobmedzia
systém zneškodňovania KO, nepoškodia alebo nepreťažia zberné nádoby, prípadne nepoškodia
zariadenie na zber odpadu.
4. Držitelia odpadu sú povinní zhromažďovať odpad bezpečným spôsobom na svojich pozemkoch, len
výnimočne so súhlasom obce na inom pozemku. Sú povinní postupovať pritom tak, aby
nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, k znečisťovaniu komunikácií a susedných
pozemkov a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí, ani k obťažovaniu prachom, hlukom a
pachmi.
5. Likvidáciu stavebných odpadov je stavebník povinný vykonať individuálne na vlastné náklady
formou objednania veľkoobjemového kontajnera na Obecnom úrade v Pravenci, ktorý zároveň
vystaví faktúru na vynaložené náklady na pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu.
Pristavenie veľkoobjemového kontajnera pritom nesmie presiahnuť dĺžku 10 dní.
§ 13
Objemné odpady
1. Objemnými odpadmi sú také komunálne odpady, ktorých rozmery alebo množstvo neumožňujú zber
zbernými nádobami do 1100 l (bytové zariadenia a doplnky okrem elektrických a elektronických
zariadení ).
2. Zhromažďovanie a zber objemného, nadrozmerného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne,
počas jarného a jesenného upratovania. Pre tento účel obec zabezpečí u organizácie poverenej
zberom, rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na vhodných miestach v obci, dohodne spôsob
prepravy, zneškodnenia a interval vývozu.
3. Zber odvoz a zneškodňovanie objemných odpadov, okrem obcou zabezpečovaného zberu, odvozu
a zneškodňovania objemných odpadov uvedených v bode 2., vykonávajú občania na vlastné náklady
formou objednania veľkoobjemového kontajnera na Obecnom úrade v Pravenci, ktorý vystaví
faktúru za vynaložené náklady na pristavenie a odvoz veľkoobjemového kontajnera a zneškodnenie
odpadu. Pristavenie veľkoobjemového kontajnera pritom nesmie presiahnuť dĺžku 10 dní.
4. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného
odpadu oznamom v miestnom rozhlase.
§ 14
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:

odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný
odpad,
- kuchynský a reštauračný odpad,
- jedlé oleje a tuky.
2. Medzi zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo
strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité
ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
3. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a
ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha,
vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom,
potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v
malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky
surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré
vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích
zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z
kuchýň domácností a pod..
4. Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti
zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.
5. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
(ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologickým rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.
6. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
7. Ich zber a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením EP a Rady (ES) č.
1069/2009.
8. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na
jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
9. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
10. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia
(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
11. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí
ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento
subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na
vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a
potravinovou správou.
12. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje
sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné
oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
13. Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný
postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
14. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným
odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá
v útulkoch, na chovných staniciach atď..
15. Ustanovenia bodov 5. až 14. sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej jedálne,
(výdajnej školskej jedálne).
16. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym odpadom,
s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.
-

17. Obyvatelia obce kompostujú a ukladajú svoj vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad
vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách.
18. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce
kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich kompostoviskách. Týmto nie
je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.“
§ 15
Záverečné ustanovenia
1. VZN č. 4/2005 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 6/2005 zo dňa 14.12.2005 .
2. VZN č. 4/2005 nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2006.
3. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 4/2005 sa ruší VZN č. 2/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi vrátane jeho dodatkov.
4. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol
návrh tohto Všeobecné záväzného nariadenia zverejnený na úradnej tabuli obce Pravenec od
30.11.2005 do 14.12.2005 .

V Pravenci, 14.12.2005

Jozef M a j z l a n
starosta obce

Dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu zo dňa 14.12.2005
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
č. 4/2005

Obecné zastupiteľstvo v Pravenci sa uznieslo na tomto dodatku k VZN č. 4/2005:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom č. 4/2005 zo dňa 14.12.2005 sa mení a dopĺňa takto:
.
1. V § 6 sa bod 4. nahrádza novým bodom 4., ktorý znie:
„Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, platí za dodanú zbernú nádobu 100 % obstarávacej
ceny zbernej nádoby. Občan platí za dodanú zbernú nádobu 100 % obstarávacej ceny zbernej
nádoby.“
2. V § 6 sa vypúšťa bod 5. Doterajšie body 6. – 12. sa označujú ako body 5. – 11.
3. V § 6 sa v bode 7. vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmená f) – p) sa označujú ako písmená e) – o).
4. V § 8 v bode 4. písmeno c) znie: „najmenej 1 x týždenne od objektov právnických osôb a fyzických
osôb podnikateľov, pokiaľ nie sú odpady vyvážané individuálne, podľa § 39 ods. 11 písm. a) zákona
č. 223/2001 Z. z. v platnom znení.“
5. V § 10 v bode 5. sa na konci pripája táto veta: „Pristavenie veľkoobjemového kontajnera pritom
nesmie presiahnuť dĺžku 10 dní.“
6. V § 11 sa v bode 2. vypúšťa predposledná a posledná veta.
7. V § 11 sa za bod 2. vkladá nový bod 3. ktorý znie: „3. Zber, odvoz a zneškodňovanie objemných
odpadov, okrem obcou zabezpečovaného zberu, odvozu a zneškodňovania objemných odpadov
uvedených v bode 2., vykonávajú občania na vlastné náklady formou objednania veľkoobjemového
kontajnera na Obecnom úrade v Pravenci, ktorý vystaví faktúru za vynaložené náklady na pristavenie
a odvoz veľkoobjemového kontajnera a zneškodnenie odpadu. Pristavenie veľkoobjemového
kontajnera pritom nesmie presiahnuť dĺžku 10 dní.“
Doterajší bod 3. sa označuje ako bod 4.
Čl. II
1. Tento dodatok k VZN bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/2007 B 5 zo dňa
13.12.2007 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Pravenec, t.j.
dňom 1.1.2008.

Jozef M a j z l a n
starosta obce

Dodatok č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu zo dňa 14.12.2005
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
č. 4/2005

Obecné zastupiteľstvo v Pravenci sa uznieslo na tomto dodatku č. 2 k VZN č. 4/2005:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom č. 4/2005 zo dňa 14.12.2005 sa mení a dopĺňa takto:
1. Znenie § 9 okrem nadpisu sa mení nasledovne:
„1. Separovaný zber je zhromažďovanie a ukladanie odpadov vytriedených jeho pôvodcom alebo
držiteľom na jednotlivé zložky, ktoré sú zdrojom druhotných surovín alebo energie.
2. Separovane zbieranými zložkami komunálnych odpadov na území obce sú:
a) sklo
Zber skla sa vykonáva priebežne do nádob na to určených, umiestnených pri obecnom dome v časti
dedina a predajni potravín v časti kolónia.
b) plasty
Zber plastov sa vykonáva do plastových vriec prideľovaných obcou v čase vyhlásenom obcou
spoločnosťou TEZAS, spol. s r. o. (ďalej len „prepravca“). Prepravca zbiera vyseparované plasty priamo
zo stanovíšť 110 l kuka nádob a 1100 l kontajnerov.
Pod názvom plasty sa zbiera:
- PET fľaše – plastové fľaše od minerálnych a stolových vôd, rôznych nápojov, sirupov. Fľaše je
potrebné pre zníženie ich objemu postláčať a uzavrieť. PET fľaše môžu obsahovať papierové alebo
plastové etikety a plastové uzávery fliaš.
- Plastové obaly – obaly zo šampónov, saponátov, tekutých mydiel, destilovanej vody, náplní do
ostrekovačov...
- Polyetylénová fólia – fólia z viacbalenia nápojových fliaš, ochranná obalová fólia zo zakúpeného
tovaru. Fólia nesmie byť znečistená od olejov, mazadiel a farieb.
Pod názvom plasty sa nezbiera:
- PET fľaše a plastové obaly znečistené od olejov, umelých hnojív a chemikálií.
c) papier
Zber papiera sa uskutočňuje prostredníctvom kontajnerov umiestnených v areáli Základnej školy
s materskou školu Vavrinca Benedikta v Nedožeroch-Brezanoch v termíne vyhlásenom v miestnom
rozhlase.
Pod názvom papier sa zbiera:
- noviny, časopisy, zošity, kancelársky a baliaci papier, kalendáre, katalógy, cenníky knihy bez dosiek,
adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky
Pod názvom papier sa nezbiera:
- pergamenový papier, asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, uhľový papier, obaly z mlieka a
džúsov
d) kovy a železný šrot
Zber železného sa vykonáva dvakrát do roka v termínoch vyhlásených v miestnom rozhlase zo stanovíšť
110 l kuka nádob a 1100 l kontajnerov.
Pod názvom železný šrot sa zbiera:
- všetky kovové predmety, kovové konštrukcie, drôty, plechy atď. a plechové nádoby neznečistené
nebezpečnými látkami.“
2. Za § 9 sa vkladá nové §§ 10 a 11, ktoré znejú:

„§ 10
Elektroodpad
1. Zber elektroodpadu sa vykoná dvakrát ročne prostredníctvom mobilného kontajnera v deň odvodu
podľa pokynov obecného úradu na základe zmluvy so spoločnosťou METAL SERVIS Recycling s. r. o.
Termín zberu je vopred oznámený v miestnom rozhlase.
§ 11
Zber oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín
1. Zber oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín sa vykonáva dvakrát ročne
prostredníctvom mobilného kontajnera v deň odvozu podľa pokynov obecného úradu na základe zmluvy
so spoločnosťou METAL SERVIS Recycling s. r. o. Termín zberu je vopred oznámený v miestnom
rozhlase.“
3. Paragrafy 10 – 17 sa označujú ako paragrafy 12 – 19.
Čl. II
2. Tento dodatok k VZN bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. ................................
zo dňa ................................. a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce
Pravenec, t.j. dňom ......................................

Jozef M a j z l a n
starosta obce

