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Dodatok č.1 

k Všeobecne záväznému  nariadeniu 

č. 2/2019 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území Obce Prašice 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

(ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva tento dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prašice 

 
 

§ 1 

Účel nariadenia 

 

Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území Obce Prašice sa mení takto: 

 

1. Zmena § 16, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

§ 16 

Zberný miesto 

 

1. Zberné miesta Obce Prašice sú jednou zo súčastí nakladania s KO a DSO v obci. Slúžia 

občanom Obce Prašice – fyzickým osobám na odovzdávanie zložiek komunálneho odpadu 

pochádzajúce z Obce Prašice 

2. Na zberné miesta Obce Prašice nepatrí odpad vznikajúci pri výkone činností tvoriaci 

predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ak 

sa právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nedohodol s obcou na odovzdávaní 

odpadu za úhradu.  

3. Pri odovzdávaní odpadu na zberné miesta je pôvodca odovzdávajúci odpad povinný 

preukázať sa dokladom totožnosti alebo iným dokladom preukazujúcim miesto vzniku 

odpadu.  

4. Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu povinní riadiť sa pokynmi obsluhy zberného 

miesta.  

5. Odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu na zbernom mieste/ areál 

bývalého obecného úradu a parcela 3544/2/ je pre obyvateľov Obce Prašice – fyzické osoby 

bezplatné, okrem odovzdávania drobného stavebného odpadu, na ktorý je stanovený 

množstvový zber a poplatok za DSO určený vo VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

6. Vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier a papierové obaly, sklo a sklené obaly, kovy 

a kovové obaly, plasty a plastové obaly, tetrapakové obaly, , textil a šatstvo, jedlé oleje je 

možné odovzdať na zbernom mieste bez obmedzenia /areál bývalého obecného úradu/.  

7. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov – opílené konáre do hrúbky 

15 cm je možne umiestniť na parcele 3544/2. Zvyšky stromov hrubšie ako 15 cm, pne 

a korene je na toto zberné miesto prísny zákaz ukladať. 
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§ 2 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Prašice č. 2/2019 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na územní Obce Prašice bol 

schválený dňa 16.12.2021 a účinnosť nadobúda dňa 1.1.2022 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                     Erika Nemešová  

                                                                                                       starostka obce 
 


