
Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Klčov dňa 4.5.2021  

Schválené OZ dňa: 28.5.2021   

Vyvesené na úradnej tabuli v obci Klčov dňa:  31.5.2021 

Tento Dodatok č. 2 k VZn č. 1/2016 nadobudne účinnosť dňa: 16.6.2021 

Obec Klčov (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g/ a § 6 ods. 1 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vydáva tento  

 

Dodatok č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klčov 

 

 

Čl. 1 

Predmet dodatku  

Týmto dodatkom sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi takto:  

III. ČASŤ 

§ 20 Spôsob nakladania s odpadovými pneumatikami 

sa dopĺňa odsek 1 a 2 v plnom znení odsekmi: 

„(1) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík, ktorý obec 

vykonáva na mieste určenom obcou a to na obecnom kompostovisku, parcela č. 275/6 .“ Obec 

Klčov potvrdzuje, že odobraté pneumatiky sa budú po celú dobu až do odovzdania 

spracovateľovi chrániť pred odcudzením alebo znehodnotením, a to tak, že budú 

zhromažďované za oplotením dvora „obecného kompostoviska“ .  

„(2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík alebo na iné miesto, ak tak obec určí okrem 

odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe 

oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.“ 

Čl. 2  

Záverečné ustanovenia dodatku 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2016 o nakladaní   

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klčov ostávajú 

nezmenené a v platnosti.  

2. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Klčove dňa 

28.5.2021 a nadobúda účinnosť dňa 16.6.2021. 

 

                      v. r. Ing. Etela Dzurillová 

                    starostka obce  


