
Návrh 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bellova Ves 

 č. 3/2021 

zo dňa .....................  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi na území obce Bellova Ves 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves v súlade s  § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade                    

s § 81 ods.  8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 

dňa .......................... 2021 uznieslo a prijalo toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bellova Ves č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobným stavebnými odpadmi  na území obce Bellova Ves zo dňa 11. decembra 

2020 sa mení a dopĺňa takto: 

 

Čl. 1 

 

1. V § 3 ods. 4 sa slovo „neuplatňuje“ nahrádza slovom „uplatňuje“ a na konci vety sa 

pridávajú slová „a množstvový zber drobného stavebného odpadu“  

Nové znenie § 3 ods. 4 znie: 

(4) Na území obce sa uplatňuje množstvový zber zmesového komunálneho odpadu 

a množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

 

2. V § 5 ods. 3 písm. a) sa pridáva „110 l“ 

Nové znenie § 5 ods. 3 písm. a) znie: 

a) Kontajner/zbernú nádobu 110 l, 120 l  alebo 240 l na zmesový komunálny odpad, 

 

3. V  § 5 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa „120 l alebo“ 

Nové znenie § 5 ods. 3 písm. b) znie: 

b) kontajner/zbernú nádobu 240 l na biologicky rozložiteľný odpad, 

 

4. V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Počet a“ 

Nové znenie § 5 ods. 4 znie: 

Typ zberných nádob a interval odvozu zmesového komunálneho odpadu 

 

5. V § 5 ods. 4 sa vypúšťa písm. b) a nahrádza sa novým písmenom b) so slovami 

„Interval odvozu sa zabezpečuje min. 2x mesačne podľa harmonogramu zberu 

komunálneho odpadu. O dni zberu zmesových komunálnych odpadov bude obec vopred 

informovať pôvodcov zmesového komunálneho odpadu v obci obvyklým spôsobom 

(napr. miestnym rozhlasom, zverejnením harmonogramu zberu komunálneho odpadu 

na webovom sídle obce a úradnej informačnej tabuli)“. 

Nové znenie § 5 ods. 4 písm. b) znie: 



Interval odvozu sa zabezpečuje min. 2x mesačne podľa harmonogramu zberu 

komunálneho odpadu. O dni zberu zmesových komunálnych odpadov bude obec vopred 

informovať pôvodcov zmesového komunálneho odpadu v obci obvyklým spôsobom 

(napr. miestnym rozhlasom, zverejnením harmonogramu zberu komunálneho odpadu 

na webovom sídle obce a úradnej informačnej tabuli). 

 

6. V § 5 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa „50 kg“ a nahrádza sa „30 kg“ 

Nové znenie § 5 ods. 6 písm. b) znie: 

b) preťažovať zbernú nádobu – t. j. ukladať do nádob odpad, ktorý prevyšuje 30 kg 

 

7. V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie je“ a nahrádza sa slovom „je“ 

Nové znenie § 6 ods. 4 znie: 

(4) Na území obce je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

 

8. V § 8 bod 1 sa dopĺňa písm. i), ktoré znie: 

i) drobný stavebný odpad   

 

9. V § 8 bod 2 sa dopĺňa písm. i), ktoré znie: 

i) drobný stavebný odpad – kontajner/1 110 litrov nádoba. 

 

10. V § 13 ods. 7 sa vypúšťajú slová „veľkoobjemových kontajnerov“ a nahrádzajú sa 

slovami „ 240 l odpadových nádob“ 

Nové znenie § 12 ods. 7 znie: 

(7) Odpad zo zelene môže držiteľ odpadu odovzdať na stálom zbernom mieste alebo 

inom zbernom mieste určenom obcou na zber odpadu zo záhrad; zber odpadu zo 

záhrad sa vykonáva do 240 l odpadových nádob. 

 

 

 

 

Čl. 2 

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

dňa ............... 2021 a nadobúda účinnosť 01. januára 2022. 

 

 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

    starostka obce 

 

 

 

 

 

Návrh tohto VZN bol zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 

22.11.2021. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN je do 02.12.2021 (vrátane). 

 


