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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE BACÚCH 

č. 1/2020 
 

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

z 16.12.2015 o nakladaní s komunálnym odpadom v znení všeobecne záväzného nariadenia 

3/2019. 

     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 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2019: 

 

1. § 19 Spôsob a podmienky spätného zberu pneumatík znie: 

 

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

pneumatík na zbernom mieste: Komunálny dom, Hlavná 244/50, 976 64 Bacúch 

v prevádzkovej dobe: pondelok až piatok v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod.. 

Zberné miesto bude označené nálepkou: „Zberné miesto ELTMA“.  “ 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné 

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

zasadnutí dňa 24.09.2020 uznesením č. 150. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  15 dňom od jeho vyhlásenia.  

 

V Bacúchu, dňa  25.09.2020         

 

      

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

                                                                                         Ing. Michal Chovanec 

                                                                                     starosta obce 


