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Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole na základe ust. § 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 č. 223/2001 Z.z. ) v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 

3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov v nadväznosti vydáva toto 

 

V Š E O B E C N E        Z Á V Ä Z N É      N A R I A D E N I E    

 

č. 1/2014 

 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Vinodol 

 
Úvodné ustanovenia 

§ 1 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „ nariadenia“ ) je upraviť v súlade 

s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských 

a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov a nebezpečných 

odpadov z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok 

obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci. 

 

2. Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného 

zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými 

odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.  

 

3. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Vinodol.  

 

Nakladanie s odpadmi 

§ 2 

 

1. Pôvodcom odpadu je každý občan s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce, 

každý vlastník, alebo užívateľ pozemku alebo iných zariadení na území obce.  

 

2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá produkuje viac ako 10 ton nebezpečných odpadov alebo 

100 ton ostatných odpadov vypracúva vlastný program nakladania so svojim odpadom 

a predkladá ho na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Pôvodcovia odpadov, ktorí 

vypracovávajú vlastný plán zberu odpadov podľa tohto VZN alebo zákona o odpadoch sa 

môžu dohodnúť navzájom, alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu (§ 6 

ods. 1 zákona  č. 223/2001 Z.z. ). 

 

3. Pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný 

prihliadať pri tvorbe svojho programu na program obce. Pôvodca týchto odpadov je povinný 

predložiť svoj program na vyjadrenie a schválenie obci. ( § 6 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z.z.). 
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4. Každý občan je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov o obci a nakladať 

s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. Pri nakladaní s odpadmi je každý povinný 

chrániť zdravie ľudí a životné prostredie. 

 

5. Každý občan je povinný uhrádzať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, ktoré vznikajú na území obce Vinodol v zmysle podmienok určených v platnom VZN 

obce Vinodol o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.    

 

6. Zakazuje sa :  

a)  uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s 

týmto nariadením, 

b) do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu sa nesmie umiestňovať 

zemina, DSO, objemné predmety všetkého druhu, priemyselný odpad z obchodnej činnosti, 

kyseliny, zásady, kvapalné látky, autobatérie, iné batérie, zdraviu škodlivý odpad,   

c) vyberať alebo odnášať zložky odpadu zo zberných nádob, 

d) ukladať alebo sypať odpad do iných nádob ako pridelených,   

e) zneškodniť alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto nariadením,  

f) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodných tokov,  

g) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie 

škodlivých látok,  

h) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov ( slama, seno a pod. ) na 

svojich pozemkoch spaľovaním,  

i) zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov, 

       j) zmiešavať nespotrebované lieky do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd.  

     

 

7.     Zakazuje sa do zberných nádob a veľkoobjemových kontajnerov ukladať triedené zložky            

komunálneho odpadu, ako aj horúci popol ( tráva, burina, vetvy stromov a pod. ) 

 

8.     Ak vlastník, správca nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený 

odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne Okresnému úradu odboru 

starostlivosti o životné prostredie v Nitre a Obecnému úradu vo Vinodole.  

 

9.      Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na 

území obce zodpovedá obec.  

 

 

Nakladanie s komunálnym odpadom 

§ 3  

 

Na území obce Vinodol sú držitelia komunálneho odpadu povinní zhromažďovať a umiestňovať 

komunálny odpad po vytriedení podľa jednotlivých zložiek odpadov. Obec Zabezpečuje:  

 

1. Zber a odvoz komunálneho odpadu   zo 110 litrových pozinkovaných zberných nádob 

jedenkrát za týždeň spravidla v piatok.  
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Zberné nádoby :  

 a ) Pôvodca komunálnych odpadov ukladá komunálny odpad len do zberných nádob. Na 

území obce sa používajú zberné nádoby pri nehnuteľnostiach určených na bývanie a pri 

nehnuteľnostiach slúžiacich ako nebytový priestor 110l. 

      b ) Jedna zberná nádoba je určená pre jednu domácnosť pre štyroch členov domácnosti. 

      c ) Zbernú nádobu podľa bodu b) poskytuje občanom obec. Prvú nádobu po kolaudácii 

nehnuteľnosti určenej na bývanie poskytuje občanom zdarma.  

      d ) Životnosť zbernej nádoby je 5 rokov. Po životnosti zbernej nádoby môže občan 

požiadať obecný úrad o vydanie novej zbernej nádoby. Na takúto nádobu sa vzťahuje 50% 

zľava z ceny nádoby.  

      e ) Právnické osoby a podnikatelia si hradia zberné nádoby v plnej výške ceny nádoby. 

      f ) Ak pôvodcovi odpadov nepostačuje množstvo zberných nádob podľa bodu b) môže 

požiadať na obecnom úrade  o ďalšiu zbernú nádobu, ktorú si občan zaplatí v plnej výške. 

    g ) Za umiestnenie zberných nádob pri nehnuteľnostiach zodpovedajú ich užívatelia. 

Užívateľ je povinný pri zbere umiestniť nádobu maximálne 1,5 m od okraja vozovky tak, 

aby bol k nej možný prístup a bolo ju možné vyvážať bez časových strát a ťažkostí.  

    h ) Užívatelia zberných nádob sú povinní s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred 

poškodením a stratou. 

       i ) Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok       

a čistotu. 

       j ) Za odpad uložený v zbernej nádobe zodpovedá majiteľ.    

 

2. Vývoz veľkoobjemových kontajnerov ( vrátane objemného odpadu) dvakrát ročne podľa 

rozpisu.  

 

3. Zber a vývoz plastových fliaš, jedenkrát mesačne. Priamo z domácností v plastových 

vreciach. 

 

4. Kontajner na sklo na zbernom mieste v areáli Obecného úradu a jeho dovoz po naplnení 

do zberných surovín.  

 

5. Zber železného šrotu v spolupráci s miestnymi spoločenskými organizáciami minimálne 

dvakrát ročne. 

 

6. Zber starého papiera v spolupráci so Základnou školou vo Vinodole dvakrát ročne 

v priestoroch základnej školy.  

 

7. Zber textilu sa uskutočňuje v kontajneroch rozmiestnených v obci celoročne, prípadne 

mimoriadnymi zbierkami vyhlásenými prostredníctvom obecného rozhlasu za podmienok 

určených obcou Vinodol.  
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Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi 

§4 

 

Obec zabezpečuje zber drobného stavebného odpadu ( ďalej len „DSO“) ( do 1m³ na jednu osobu 

ročne), ktorý vznikne pri bežných udržiavacích prácach zabezpečovaných fyzickou osobou -  

nepodnikateľom v rámci zberu objemného odpadu. Držiteľ DSO je povinný tento najprv vytriediť 

a použiteľnú časť zhodnotiť. Zvyšná časť sa umiestni do veľkokapacitných kontajnerov, prípadne 

na miesto určené obcou.  

Držiteľ stavebného odpadu( ktorý nie je DSO) si odvoz tohto odpadu zabečí na vlastné náklady.  

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad ( vrátene cintorínov) 

§ 5 

 

1. Každý majiteľ (užívateľ) zelenej plochy je povinný biologicky rozložiteľný odpad zo zelene 

skompostovať buď vo vlastnom zariadení, alebo zabezpečiť jeho skompostovanie. 

 

2. Je zakázané zneškodňovať BRO zo záhrad a z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch 

právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálnych 

odpadov. 

 

3. Zber, prepravu, zabezpečenie zhodnotenia BRO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene 

(vrátane cintorínov) zabezpečuje obec 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom  

§6 

 

1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom 

zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber 

komunálnych odpadov v obci.  

 

2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na 

zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne ( nie je súčasťou miestneho 

poplatku). 

 

3. 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.  

 

4. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 

 

5.  Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty 

prostredia ( leto zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.  
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6. 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 isť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom. 

7. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si 

zabezpečuje sám, alebo prostredníctvom tretieho subjektu.         

 

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností 

§ 7 

 

1. Za elektroodpad z domácností sa považuje elektoroodpad, ktorý pochádza z domácností 

fyzických osôb a z obchodných , priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je 

svojim zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických 

osôb.  

 

2. Obec Vinodol zabezpečuje zber elektroodpadu v obci spravidla 4x ročne, prostredníctvom 

spoločnosti METAL SERVIS Recycling s.r.o, Banská Bystrica.  

 

 

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

§8 

 

1. Nebezpečné odpady sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi. 

 

2. Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov a odpadov 

z domácnosti s obsahom škodlivín v rámci obce zabezpečuje zmluvná firma s oprávnením 

udeleným na túto činnosť príslušnými orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva. 

 

Nakladanie s nebezpečnými olejmi  

§ 9 

 

1. Za odpadové oleje sa považujú všetky minerálne mazacie, syntetické mazacie a priemyselné 

oleje, ktoré sa stali nepoužiteľnými na účel, na ktorý boli pôvodne určené, a to najmä použité 

mazacie oleje spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a 

hydraulické oleje. 

 

2. Zakazuje sa vypúšťanie odpadových olejov do povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy. 

 

3. Držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie. 

 

4. Držiteľ odpadových olejov je povinný ich odovzdať na regeneráciu a na iný spôsob 

zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie (§ 8 ods. 3 písm. b zákona č. 

223/2001 Z.z.). 
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Nakladanie o opotrebovanými pneumatikami. 

§ 10 

 

1. Držiteľ pneumatík, ktoré sú odpadom (ďalej len "opotrebované pneumatiky"), prednostne 

zabezpečí ich zhodnotenie. 

 

2. Držiteľ opotrebovaných pneumatík je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie 

v súlade s osobitnými predpismi a ak nie je toto možné, je povinný odovzdať ich v rámci 

separovaného zberu na miesto na to určené. 

 

3. Obec Vinodol zabezpečuje zber opotrebovaných pneumatík 1x ročne.  

 

Nakladanie s použitými akumulátormi a batériami.  

§ 11 

 

1. Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný odovzdať použité prenosné batérie a 

akumulátory distribútorovi prenosných batérií a akumulátorov alebo na dostupnom 

zbernom mieste. 

 

2. Držiteľ použitých batérií a akumulátorov ich môže odovzdať iba do obcou určených 

zberných nádob v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec. 

 

3.  Držiteľ použitých batérií a akumulátorov ich môže odovzdať aj distribútorovi batérií 

a akumulátorov. Iným osobám ako napr. pouliční zberači a pod. sa odovzdávať nesmú. 

 

Zložky triedeného odpadu  

§ 12 

1. Odpady z papiera  

 - patria sem :  noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, 

lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 

plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci papier a krepový papier, papierové obaly. 

- nepatria sem : plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, 

papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet ( s výnimkou 

kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier.  

2. Plastové fľaše ( PET fľaše) 

- patria sem : fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov  

- nepatria sem:  znečistené PET fľaše, všetky ostatné odpady z plastu 

3. Odpady z kovu vrátane kovových obalov: 

- patria sem : kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty 

a káble ( bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové 

viečka, hliníkové obaly, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, 

konzervy, oceľové plechovky, ventily kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne 

konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo 

plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Pred odovzdaním musia byť všetky 

obaly vypláchnuté, aby v nich nezostali zvyšky jedál.   
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- nepatria sem : kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými 

látkami. 

4. Odpady zo skla :  

 -patria sem : sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od 

kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov.  

-nepatria sem : vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramiky, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše 

z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo ( 

zeminou, farbami, potravinami) 

5. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov ( zelený odpad) 

-patria sem : 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. 

6. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad z domácností 

- patria sem : šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, 

starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, a papierové vrecká 

znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak 

znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky a v malom množstve aj drevitá vlna, 

triesky, hnedá lepenka, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov 

a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.  

7. Drobný stavebný odpad :  

- patria sem : v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky.  

8. Objemný odpad :  

- patria sem : komunálne odpady, ktoré svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej 

nádoby na zmesový komunálny odpad v obci. Sú to hlavne staré nábytky, staré okná, dvere, 

nádoby, plechové rúry. 

9. Textil :  

- patria sem  : čisté a suché šatstvo ( všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), 

topánky ( iba v pároch, nezničené )doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále). 

10. Elektroodpad z domácností :  

- patria sem :  

- kategória č. 1 : veľké domáce spotrebiče: veľké chladiarenské spotrebiče, chladničky, 

mrazničky, iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie 

potravín, práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, elektrické sporáky,  

elektrické varné dosky, mikrovlnné rúry, iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné 

spracovanie potravín, elektrické spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory, iné veľké 

spotrebiče používané na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie, elektrické 

ventilátory, klimatizačné zariadenia, iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu a iné.   

-  kategória č. 2 : malé domáce spotrebiče : vysávače, čističe kobercov, iné spotrebiče na 

čistenie, spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu, žehličky a iné 

spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo, hriankovače, fritézy, 

mlynčeky, kávovary, zariadenia na zatváranie a otváranie nádob alebo obalov, elektrické 

nože, spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž, iné 

spotrebiče na starostlivosť o telo, hodiny, hodinky a zariadenia na meranie času, váhy a iné. 

-  kategória č. 3 : informačné technológie a telekomunikačné zariadenia : centralizované 

spracovanie údajov - servery, minipočítače, tlačiarne, osobné počítače ( vrátane procesorov)- 
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zobrazovacie zariadenia z osobných počítačov, klávesnice, polohovacie zariadenia k osobným 

počítačom, reproduktory k osobným počítačom, laptopy, notebooky, elektronické diáre, 

tlačiarne, kopírovacie zariadenia, elektrické a elektronické písacie zariadenia, vreckové 

a stolové kalkulačky, iné výrobky a zariadenia na zber a uchovávanie, spracovávanie, 

prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií, užívateľské terminály a systémy, 

faxové prístroje, telex, telefónne prístroje, telefónne automaty, bezdrôtové telefónne 

prístroje, mobilné telefónne prístroje, záznamníky, iné výrobky a zariadenia na prenos zvuku, 

obrazu, alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií, iné.  

- kategória č. 4: spotrebná elektronika: rozhlasové prijímače, televízne prijímače, 

videokamery, videorekordéry, hi-fi zariadenia, zosilňovače zvuku, hudobné nástroje, iné 

výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane 

signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku alebo obrazu ako prostredníctvom 

telekomunikácií, iné.  

- kategória č. 5 : osvetľovacie zariadenia : osvetľovacie zariadenia (okrem osvetľovacích 

zariadení v domácnostiach ), plynové výbojky –lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, 

vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami, 

nízkotlakové sodíkové výbojky, iné osvetľovacie zariadenia alebo telesá na šírenie alebo 

usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek s wolfrámovým vláknom, iné.  

-kategória č. 6 : elektrické a elektronické nástroje ( okrem veľkých stacionárnych 

priemyselných nástrojov) : vŕtačky, pílky, šijacie stroje, zariadenia na otáčanie, frézovanie, 

brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, 

ohýbanie, alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov, nástroje na nitovanie, 

pritĺkanie klincov, alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek, alebo na 

podobné účely, nástroje na zváranie, spájkovanie, alebo na podobné účely, zariadenia na 

striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových, alebo plynných látok 

inými prostriedkami, nástroje na kosenie, alebo iné záhradkárske činnosti, iné.  

- kategória č. 7 : hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely: súpravy 

elektrických vláčikov alebo autodráh, konzoly na videohry, počítače na bicyklovanie, 

potápanie, beh, veslovanie, atď. , športové zariadenia s elektrickými a elektronickými 

súčiastkami, hracie automaty, iné. 

- kategória č. 8 : zdravotnícke zariadenia( okrem všetkých implantovaných a infikovaných 

výrobkov ) : zariadenia na rádioterapiu, kardiologické prístroje, prístroje na dialýzu, dýchacie 

prístroje, prístroje na nukleárnu medicínu, laboratórne zariadenia pre in vitro diagnostiku, 

analyzátory, mrazničky, prístroje na fertilizačné testy, iné prístroje detekciu, prevenciu, 

monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení, alebo postihnutia a iné. 

- kategória č. 9 : prístroje na monitorovanie a kontrolu : hlásič elektrickej a požiarnej 

signalizácie, tepelné regulátory, termostaty, prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie 

pre domácnosť, alebo ako laboratórne zariadenia, iné monitorovacie a kontrolné prístroje 

používané v priemyselných zariadeniach ( napr. ovládacie panely, iné.  

- kategória č. 10 : predajné automaty : predajné automaty na teplé nápoje, predajné 

automaty na teplé, alebo chladené fľaše alebo plechovky, predajné automaty na tuhé 

výrobky, automaty na výdaj peňazí, všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov, iné.                                          
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Spoločné ustanovenia 

§ 13 

 

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

v znení neskorších predpisov. 

2. Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré s vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť svoju 

činnosť s týmto nariadením do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.  

3. Obec spôsobom obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých skutočnostiach 

vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.  

4. Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vinodol 

stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Vinodol o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

Záverečné ustanovenia 

§ 14 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Vinodol 15 dní na uplatnenie 

pripomienok k tomuto návrhu. 

2. Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo vo Vinodole dňa 23.05.2014 uznesením č.  

 

 

 

        VZN nadobúda účinnosť dňom schválenia.    

 

  

 

 

 

 

 

 

Vo Vinodole dňa  21.03.2014 

                                                                                                                               Stanislav Melišek 

                                                                                                                                 starosta obce 

 

 

vyvesené dňa  27.03.2014 

zvesené dňa  11.04.2014 

 

 


