
Návrh 
Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Strečno. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strečne na základe § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods.1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 81 ods. 8 zákona 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto  
Návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce  Strečno  
 
 
 
     DODATOK č. 1, 
 
ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2015 takto: 
 
 v bode  1  sa dopĺňa : 
 
  v § 2  písmeno k )   spätný zber opotrebovaných pneumatík 
 
 
v  bode 2 sa mení a dopĺňa  :  
 
 § 19 Spôsob nakladania s odpadovými pneumatikami  
 
1)  Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík, ktorý obec 
vykonáva na mieste určenom obcou. Spätným zberom odpadových pneumatík je bezplatný 
zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania 
na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Spätný zber odpadových pneumatík sa môže 
vykonávať aj na zbernom dvore, alebo na inom mieste určenom obcou. Prevádzkovateľ 
zberného dvora odoberie bezplatne odpadové pneumatiky len od fyzických osôb, ktoré sú 
poplatníkmi miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci  
Strečno. Výrobca pneumatík si na základe zmluvy s obcou bude plniť povinnosti podľa § 70 
ods. c) zákona o odpadoch, t. j. zabezpečí spätný zber opotrebovaných pneumatík. 
    
2)  Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík 
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých 
vozidiel, alebo spracovateľovi starých vozidiel; konečný spotrebiteľ pneumatiky, ktorý je 
zároveň poplatníkom miestneho poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady 
v obci Strečno je oprávnený tieto pneumatiky odovzdať na zbernom dvore, alebo na inom  
mieste určenom obcou. 
  
 
 
 
 



v bode 3 sa dopĺňa :  
 
§ 20 Priestupky  
 
1 ) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší toto nariadenie. 
 
2)  Priestupky voči fyzickým osobám na úseku odpadového hospodárstva prejednáva obec.  
 
Iné priestupky podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov prejednáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva. 
 
3) Za priestupok môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur. 
 
4)  Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje § 115 zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
5)  Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 2 sú príjmom rozpočtu obce. 
 
v bode 4 sa mení :  
 
§ 19 sa mení na § 21  
 
v § 21 sa  dopĺňa ods. 5) ,6) 
 
5)  Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo 
obce Strečno na svojom zasadnutí dňa............uznesením č...........  a nadobúda právoplatnosť 
pätnástym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli. 
 
 
6) Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce č.3/2015 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Strečno ostávajú 
nezmenené a v platnosti. 
 
 
 
 
        Bc. Dušan Štadáni  
                  starosta   
 
 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom zverejnený na 
úradnej tabuli a web stránke obce Strečno dňa 08.06.2017  
VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa .........  
VZN zverejnené na úradnej tabuli obce Strečno dňa ......... 
 
Zverejnené:  08.06.2017 
Zvesené : ................... 


