
Návrh na 

Všeobecné záväzné nariadenie č.  /2019 

 

Dodatok č. 1 k  VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Marianka 

 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Marianka sa v zmysle §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení ( ďalej len „VZN“) 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č.  /2019 

 

Dodatok č. 1 

k VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Marianka 

 

 

 

Obec Marianka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

vydáva 

 

tento dodatok k VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Marianka 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Týmto dodatkom sa dopĺňa VZN č.6/2016 nasledovne: 

 

• V §4 ods.5, ktorý začína textom “Zakazuje sa:” sa dopĺňa písmeno: 

j) na území obce Marianka počas kultúrno-spoločenských a športových podujatí, 

prípadne iných podujatí určených pre verejnosť používať jednorazový riad ako 

poháre, taniere, tácky, príbory a iné z umelej hmoty (plastov) a z penového 

polystyrénu, pokiaľ nie je uvedené inak v príslušnom povolení. 

 



• Dopĺňa sa nový paragraf, ktorý znie: 

§11a 

 “Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – opotrebovaných 

pneumatík 

 

1. Od 1.1.2016 nie sú opotrebované pneumatiky komunálnym odpadom a obec nie je 

povinná zabezpečovať ich zber. Konečný používateľ pneumatiky je povinný 

pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi 

pneumatík. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej 

pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na 

kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Pneumatiky je možné odovzdať u 

ktoréhokoľvek poskytovateľa služby pneuservis. 

 

• V §12 sa dopĺňa odstavec: 

4. Je zakázané lieky splachovať do verejnej kanalizácie. 

 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

Ostatné ustanovenia VZN č. 6/2016 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Marianka zo dňa 15. júna 2016 zostávajú v platnosti bez 

zmeny. 

 

 

VZN č. …../2019, ktorým bol prijatý Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 zo dňa 15.6.2016 bolo 

prerokované a schválené obecným zastupiteľstvom v Marianke dňa ………..2019 uznesením č. 

2019/………… 

 

 

 

Dušan Statelov 

starosta obce 

 

 

 

 

Vyvesené: Zvesené: 


