
  

Č.j. Su-179/2020-OBU 

 

Dodatok  č. 1 
 

k  Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sulín  č. 2/2016 o  nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Sulíne na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a ustanovenia § 6 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 

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

len „zákona o odpadoch“)  vydáva tento Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016. 

 

Čl. 2 

Zmeny VZN 

 

Týmto dodatkom sa  mení  a dopĺňa VZN č. 2/2016 takto:                     

        

 1. V celom  VZN č. 2/2016 sa  za slovom Obec vkladá slovo Sulín    

   

2. V Čl. V  Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom  

     sa mení ods. b),  ktorý po úprave znie:  

 

     b) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

 

1.  V obci nie je zavedený triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, nakoľko  

obec je  tvorená riedko osídlenými oblasťami, domami, ktoré nie sú trvalo obývané. Demografická 

krivka je klesajúca.  

 

3.  V Čl.  VI.  Zodpovednosť za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi 

    sa mení znenie bodu 5, ktoré po úprave znie:  

 

       5. Za dodržiavanie systému nakladania so sezónnymi odpadmi vznikajúcimi v individuálnych 

záhradách a záhumienkoch a na podobných pozemkoch,  v objektoch slúžiacich na iné vyžitie 

obyvateľov obce (napríklad dielne, skladovacie priestory, garáže a pod.), z aktivít spoločenských 

organizácií  a iných činností, sú zodpovední  vlastníci pozemkov a objektov, v ktorých alebo na ktorých 



  

sa tieto  činnosti a aktivity realizujú. Vlastník pozemku alebo objektu môže túto zodpovednosť zmluvne 

alebo písomnou dohodou preniesť na iný subjekt, napríklad organizátora podujatia. Tento sa stáva 

zodpovedným za vzniknutý odpad a za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi. 

 

 

 

Ostatné ustanovenia VZN sa nemenia.  

 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce od  12.11.2020  do 11.12.2020. 

2. Tento dodatok  k VZN 2/2016 bol prejednaný Obecným zastupiteľstvom v Sulíne dňa 11.12.2020,  

uznesením č. 112. 

3. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016  nadobúda účinnosť 1. januára 2021.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                                                                               Anna Hiľáková 

                                                                                                                starostka obce 


