
 Obecné zastupite stvo vo Ve kých Chlievanoch v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c), 
§ 6 ods. 1 zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 
písm. g) zákona . 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

návrhu 
VZN . 1/2021, 

ktorým sa mení a dop a VZN . 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ve ké Chlievany. 

 
 

     Všeobecne záväzné nariadenie . 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Ve ké Chlievany sa mení nasledovne: 
 

IV. AS  
lánok 15 

Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín  
(odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpe né odpady) 

 
Bod . 6. Pneumatiky:  
Celý text sa vypúš a a nahrádza sa textom:  

a) Je zakázané uklada  pneumatiky do komunálneho odpadu.  
 

b) Obec zabezpe uje spätný zber použitých pneumatík prostredníctvom organizácie 
zodpovednosti výrobcov pre zber pneumatík,  s ktorou má uzatvorenú zmluvu o odbere 
použitých pneumatík.  

 
c) Použité pneumatiky sa odovzdávajú na zbernom dvore obce alebo iného miesta ur eného 

obcou.  
 

d) Odovzdávané pneumatiky musia by  bez cudzorodých ne istôt a iného odpadu, celistvé, bez 
ráfikov a diskov.  

 
e) Obci má možnos  odovzda  použité pneumatiky len fyzická osoba. Podnikatelia  sú povinní 

na alej odovzdáva  pneumatiky výlu ne distribútorovi pneumatík. 
 

f) Obec môže pri porušení podmienok uvedených v ods. d) odmietnu  prevzia  pneumatiky na 
zberný dvor alebo iného miesta ur eného obcou.  

   
Ú innos  

 
     Návrh VZN . 1/2021, ktorým sa mení a dop a VZN . 1/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ve ké Chlievany bol 
zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce d a 16.11.2021. Po schválení na 
zasadnutí obecného zastupite stva a po 15-d ovom zverejnení od schválenia Obecným 
zastupite stvom Obce Ve ké Chlievany nadobudne ú innos . 

 
Vo Ve kých Chlievanoch,   d a 16.11. 2021                                                                                                             
          Bc. Zuzana Flórová  
Návrh VZN zverejnený na web stránke: 16.11.2021                                                  starostka obce                                     
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli: 16.11.2021                                                                                                                        
Návrh VZN zvesený:  

                             


