
Návrh VZN  

 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Dvorníky  č.  7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 26/2001 v znení neskorších zmien a doplnkov č. 1 a č.2/2011 o odpadoch 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2001  o odpadoch  ( ďalej len ,,VZN“)  

v neskoršom  znení sa mení a dopĺňa nasledovne:  

VII. časť 

Systém zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek 

§ 5 ods. 4  písm. b) sa dopĺňa a znie: 

 Pre poplatníkov v bytových domoch súpisné číslo 211, 630 a 631 sa určujú smetné 

nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu, neváženého  o objeme 120 litrov, 

 Pre poplatníkov v bytových domoch súpisné číslo 695,696, 778A, 778B, 779 sa 

určujú smetné nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu o objeme 1100 

litrov, 

 Pre všetkých poplatníkov  na zber triedených zložiek odpadu sa určujú kontajnery 

o objeme 1100 litrov  s označením:   

- Sklo ( biele a farebné 200102) účelne rozmiestnené po obci, 

- Papier (200101) modré priesvitné  vrecia, zber bude zabezpečovaný 1x mesačne 

spred rodinných a bytových domoch podľa harmonogramu vývozcu, 

- Plasty, kovy a tetrapaky = priesvitné biele vrecia, zber bude zabezpečovaný 1x 

mesačne spred rodinných a bytových domoch podľa harmonogramu vývozcu, 

-  

§ 5 ods. 7 sa dopĺňa o písm. c)  a d) a znie: 

c) vývoz komunálneho zmesového  odpadu v lokalite Borody sa uskutočňuje  1x za 

14 kalendárnych dní, určený deň dohodnutý vývozcom a obcou je pondelok.  

d) vývoz komunálneho zmesového  odpadu v lokalite Bereg sa bude uskutočnovať 

podľa naplnenia kontajnera poplatníkmi (s pravidla 1x za 45 dní), dohodnutý zber 

a odvoz kontajnera 7 tonového. 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce 

v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

2. Na tomto  všeobecne záväznom nariadení obce Dvorníky o  sadzbe poplatku za   

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  poplatku  sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Dvorníkoch  dňa ............................,  uznesením č. ................... 

3. Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023.  

 

Dátum vyvesenia : 28.11.2022 

Dátum zvesenia:  
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                                                                                              starosta obce 
 


