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Obecné zastupiteľstvo v  Zbehoch v súlade s ustanovením §6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a v súlade s ustanovením § 81 zákona NR SR 

č.79/2015 Z.z. o odpadoch / ďalej len zákon o odpadoch / a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, týkajúce sa nakladania s odpadovými pneumatikami 

 

                                                                          vydáva 

 

Dodatku č.2 

 

k  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Zbehy a časti obce Andač 
 

 mení  sa :                                                         § 10   

                                                              Intervaly vývozov 
 

Bod 2. Interval vývozov zberných nádob na zmesový komunálny odpad  je: 

            minimálne 13 x ročne a maximálne 26 x ročne. 

 

                                                                       § 16 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 

 

Bod 2. Vývoz  BRO zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev (konáre, korene, kríky, viničné 

prútie a pod.)  je umožnený na  zberný dvor v obci.  

  

a dopĺňa sa bod: 

6. Ďalším spôsobom nakladania s BRO je možnosť kompostovať a teda ukladať BRKO vhodný na    

    kompostovanie vo vlastnom kompostéry. Kompostéry pre domácnosti zabezpečuje obec   

    a o prevzatí sa spisuje Protokol o prevzatí a odovzdaní plastového kompostéra.  

7.Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný  

   kuchynský odpad na svojom území pre obyvateľov obce z dôvodu, že umožňuje pôvodcom     

   odpadu vlastné kompostovanie. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu biologicky   

   rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností je uplatnenie výnimky v súlade   

   s ustanoveniami osobitného predpisu (§81 odsek 21, písm. b) zákona o odpadoch )  

 

                                                       Záverečné ustanovenia 
 

Ostatné ustanovenia VZN č.2/2016  o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Zbehy a časti obce Andač v znení dodatku č.1  zostávajú nezmenené. 

Na vydaní Dodatku č.2 k VZN č.2/2016 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch dňa 

13.12.2022.  

 

 

 

 

Ing. Adam Žákovič 

starosta obce 


