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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE BACÚCH 

č. 3/2019 
 

    ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 5/2015 

z 16.12.2015 o nakladaní s komunálnym odpadom. 

     Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a ustanovenia  § 81  ods. 8 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto 

 

všeobecne záväznom nariadení  
 

    ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 5/2015 

z 16.12.2015 o nakladaní s komunálnym odpadom: 

 

1.   Doterajší § 19 sa označuje ako § 20, § 19 vrátane nadpisu znie: 

 

„§19 

Spôsob a podmienky spätného zberu odpadových pneumatík 
 

1) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky 

distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky 

alebo iného tovaru. Za spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj bezplatný zber 

odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou. 

 

2) Na území obce pre držiteľa odpadových pneumatík sa na zber odpadových pneumatík 

uplatňuje kalendárový zber.  

 

3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových pneumatík  

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

 

4) Obec zabezpečí pre držiteľa odpadových pneumatík zber a prepravu odpadových 

pneumatík najmenej jedenkrát do roka, v mesiaci október, a to pristavením vozidla alebo 

určením miesta zberu.  Zber sa uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber 

a prepravu odpadových pneumatík v častejšom intervale. 

 

5) O dni zberu a preprave odpadových pneumatík a o mieste zberu bude obec vopred 

informovať držiteľov odpadových pneumatík  v obci obvyklým spôsobom (miestnym 

rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na webovom sídle obce) “. 

 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné 

záväzné nariadenie č. 5/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na svojom 

zasadnutí dňa 28.11.2019 uznesením č. 91. 

 

 



3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  dňom 1.1.2020.  

 

 

V Bacúchu, dňa 03.12.2019         

 

      

 

 

 

                ...................................... 

                                                                                         Ing. Michal Chovanec 

                                                                                     starosta obce 


