
NÁ V R H
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. ..... / 2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  

13/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobný stavebným odpadom

Čl. 1
Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  13/2015  o  nakladaní  s  komunálnym  odpadom a  drobným  
stavebným odpadom sa mení a dopĺňa takto: 
1.  V čl.  1  ods.  2  prvej  vety  sa  za  slovom „domácnosti“  v  poznámke  pod  čiarou  2)  dopĺňa:  
„Nehnuteľnosťou sa rozumie rodinný dom podľa § 43b ods. 3 stavebného zákona alebo bytový  
dom  podľa  §  43b  ods.  2  stavebného  zákona  a  priľahlé  nehnuteľnosti  vedené  v  katastri  
nehnuteľností ako záhrady a zastavané plochy a nádvoria.“ 

2.  V čl.  1  ods.  2  prvej  vety  sa za  slovom „podnikatelia“  v  poznámke pod čiarou 3)  dopĺňa:  
„Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia pôsobia na nehnuteľnostiach uvedených v § 43c  
stavebného zákona ako nebytové budovy, pritom časť nebytovej budovy môže slúžiť na bývanie.  
Súčasťou  nehnuteľnosti  sú  aj  priľahlé  nehnuteľnosti  vedené  v  katastri  nehnuteľností  ako  
zastavané plochy a nádvoria a záhrady.“ 

3. V čl. 1 ods. 5 sa na konci druhej vety za slovom „osobou“ vkladá text „v priestore vhodnom na  
zhromažďovanie odpadu.“ Poznámka pod čiarou 5) sa celá zruší a nahradí sa novou poznámkou 
„Priestory  na  zhromažďovanie  odpadov  a  skladovanie  odpadov  sa  navrhujú,  zhotovujú  a  
prevádzkujú  tak,  aby  nemohlo  dôjsť  k  nežiaducemu  vplyvu  na  životné  prostredie  a  k  
poškodzovaniu  hmotného  majetku  (§  8  ods.  1  vyhlášky  MŽP č.  371/2015  Z.  z.,  ktorou  sa  
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.“ 

4. Čl. 1 ods. 8 sa celý ruší. 

5. V Čl. 2 ods. 4 sa v poslednej vete za slovom „určuje“ ruší text „všeobecne záväzné nariadenie  
o miestnych daniach a poplatkoch a nahrádza sa textom „Všeobecne záväzné nariadenie Obce  
Nesluša č. 6/ 2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na  
kalendárny rok 2017.

6. Ruší sa  označenie Čl. 4 – Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a nahrádza sa 
označením Čl. 4 a) – Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom.

7. V čl. 4 a) sa dopĺňa ods. 8 v tomto znení : „Obec Nesluša zavádza na svojom území paušálny  
zber zmesového komunálneho odpadu pre všetkých poplatníkov“.

8. V čl. 4 a)ods. 5 sa v prvej vete za slovom „odpad“ dopĺňa „pri zberovej frekvencii 26x za rok  
(podľa  využiteľného  objemu  nádoby  a  štandardu  množstva  zberu  komunálneho  odpadu  na  
osobu a rok):“ a písm. a) až g) sa menia nasledovne: 
a) 120 l – domácnosť s najviac 4 osobami, 

b) 140 l – domácnosť s najviac 6 osobami 

c) 240 l – domácnosť s najviac 12 osobami, 

d) 1100 l – bytový dom, ak súhlasia všetky domácnosti a súhrn počtu osôb domácností v bytovom  
dome je najviac 55 osôb, 

e) doplnková 110 l kovová nádoba – domácnosť spaľujúca vo vykurovacích zariadeniach hnedé  
uhlie, čierne uhlie alebo koks 1, 

1)  Pri spaľovaní dreva, drevených brikiet alebo peliet sa odporúča popol použiť na kompostovanie. 



f) veľkosť nádoby podľa bodov a) až f) a ich počet pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov  
sa  určí  podľa  skutočnej  potreby  vykazovanej  odpadovým hospodárstvom daného  subjektu;  v  
prípade spaľovania tuhých palív je nevyhnutné použiť aj kovovú 110 l nádobu, 

g) 80 l – trvale neobývaný rodinný dom a chalupa v zastavanom území obce so sporadickým  
zberom a vývozom zmesového komunálneho odpadu, tzn. frekvenciou nižšou ako 26x za rok.“ 

9. Ruší sa  označenie Čl. 4 – Nakladanie s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom 
a nahrádza sa označením Čl.  4 b) – Nakladanie s drobným stavebným odpadom a objemným 
odpadom.

10.  V Čl.  4  b)  ods.  3  sa  ruší  celá  tretia  veta   a nahrádza  sa  novou  vetou  :  „Obec  zavádza  
množstvový zber drobného stavebného odpadu“. 

11. V Čl. 4 b ) v ods. 4. sa ruší tretia veta. 

12.  V čl.  7 ods.  3  sa mení text  na nasledovné znenie:  „Domácnosti  v  rodinných domoch sú  
povinné spracúvať BRKO kompostovaním v kompostovacích zariadeniach (kompostéroch).

13. V čl. 11 ods. 1 sa za text „podľa Katalógu odpadov“ dopĺňa text „(vyhláška MŽP č. 365/2015  
Z. z.)“.

Čl. 2

VZN  Obce  Nesluša  č.  ..../2017  ktorým  sa  mení  a dopĺňa   VZN  č.  13/2015  o nakladaní 
s komunálnymi  odpadmi  a drobným  stavebným  odpadom  schválilo  Obecné  zastupiteľstvo  
v Nesluši uznesením č. .................... na svojom rokovaní dňa ........ a účinnosť nadobúda 15-tym  
dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Návrh vyvesený :  15.2.2017
VZN schválené : 
VZN vyvesené : 

  Ing. Zuzana Jancová 
       starostka obce



Dôvodová správa

k

zmene a doplneniu VZN Obce Nesluša č. 13/2015 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobným stavebným odpadom

Zmena, doplnenie alebo navrch VZN č. 13/2015: 

- A) V čl. 1 ods. 2 

- B) V čl. 1 ods. 5 

- C) Čl. 1 ods. 8 

- D) V Čl. 2 ods. 4

- E) Ruší sa  označenie Čl. 4 a nahrádza sa označením Čl. 4 a

- F) V čl. 4 a) sa dopĺňa ods. 8

- G) V čl. 4 a )ods. 5

- H) Ruší sa  označenie Čl. 4 a nahrádza sa označením Čl. 4 b)

- I) V Čl. 4 b) ods. 3

- J) V Čl. 4 b ) v ods. 4.

- K) V čl. 7 ods. 3

- L) V čl. 11 ods. 1

A) :  V čl. 1 ods. 2 prvej vety sa za slovom „domácnosti“  dopĺňa v poznámke pod čiarou 2) 

„Nehnuteľnosťou sa rozumie rodinný dom podľa § 43b ods. 3 stavebného zákona alebo  

bytový  dom podľa  §  43b  ods.  2  stavebného  zákona  a  priľahlé  nehnuteľnosti  vedené  v  

katastri nehnuteľností ako záhrady a zastavané plochy a nádvoria.“ 

 a prvej vety sa za slovom „podnikatelia“  dopĺňa v poznámke pod čiarou 3) „Právnické 

osoby  a  fyzické  osoby  –  podnikatelia  pôsobia  na  nehnuteľnostiach  uvedených  v  §  43c  

stavebného  zákona  ako  nebytové  budovy,  pritom časť  nebytovej  budovy  môže  slúžiť  na  

bývanie.  Súčasťou  nehnuteľnosti  sú  aj  priľahlé  nehnuteľnosti  vedené  v  katastri  

nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria a záhrady.“

Pôvodné znenie:  poznámky pod čiarou

2 Domácnosťou sa rozumejú osoby prihlásené k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci, 

ktoré  sú  vedené  v  Evidenčnom  registri  obyvateľov  obce  na  nehnuteľnosti  s  prideleným 

súpisným číslom; domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú 

náklady na svoje potreby (§ 115 občianskeho zákonníka).



3  Právnickou osobou  sa  rozumie  osoba  vedená  v  Obchodnom  registri  Ministerstva 

spravodlivosti SR, fyzickou osobou – podnikateľom sa rozumie osoba vedená v Živnostenskom 

registri SR.

Nové doplnené znenie: :  poznámky pod čiarou

2 Domácnosťou sa rozumejú osoby prihlásené k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci, 

ktoré  sú  vedené  v  Evidenčnom  registri  obyvateľov  obce  na  nehnuteľnosti  s  prideleným 

súpisným číslom; domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú 

náklady na svoje potreby (§ 115 občianskeho zákonníka).

 „Nehnuteľnosťou sa rozumie rodinný dom podľa § 43b ods. 3 stavebného zákona alebo 

bytový dom podľa § 43b ods. 2 stavebného zákona a priľahlé nehnuteľnosti vedené v katastri 

nehnuteľností ako záhrady a zastavané plochy a nádvoria.“ 

3  Právnickou osobou  sa  rozumie  osoba  vedená  v  Obchodnom  registri  Ministerstva 

spravodlivosti SR, fyzickou osobou – podnikateľom sa rozumie osoba vedená v Živnostenskom 

registri SR.

 „Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia pôsobia na nehnuteľnostiach uvedených v § 

43c stavebného zákona ako nebytové budovy, pritom časť nebytovej budovy môže slúžiť na 

bývanie. Súčasťou nehnuteľnosti sú aj priľahlé nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľností 

ako zastavané plochy a nádvoria a záhrady.“

B) V čl. 1 ods. 5 sa na konci druhej vety za slovom „osobou“ vkladá text,  a v poznámka pod  

čiarou 5) sa celá zruší a nahradí sa novou poznámkou

Zhromažďovanie  odpadu  je  dočasné  uloženie  odpadu  u  držiteľa  odpadu  pred  ďalším  

nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu4. Zhromažďovanie odpadu vykonáva každý  

pôvodca odpadu pred jeho zberom obcou alebo inou oprávnenou osobou.

Pôvodné znenie:  Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred 

ďalším  nakladaním  s  ním,  ktoré  nie  je  skladovaním  odpadu4.  Zhromažďovanie  odpadu 

vykonáva každý pôvodca odpadu pred jeho zberom obcou alebo inou oprávnenou osobou.



Poznámka pod čiarou: 

5)  V  priebehu  roku  2016  obec  zabezpečí  zhodnocovanie  biologicky  rozložiteľného 

komunálneho odpadu  kompostovaním pre  viac  ako 50% domácností,  čím dôjde  k  splneniu 

povinností obce vyplývajúcich zo zákona.

Nové,  doplnené  znenie:  Zhromažďovanie  odpadu  je  dočasné  uloženie  odpadu  u  držiteľa  

odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu4. Zhromažďovanie  

odpadu  vykonáva  každý  pôvodca  odpadu  pred  jeho  zberom  obcou  alebo  inou  oprávnenou  

osobou v priestore vhodnom na zhromažďovanie odpadu.

Poznámka pod čiarou:

5) Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa navrhujú, zhotovujú a 

prevádzkujú  tak,  aby  nemohlo  dôjsť  k  nežiaducemu  vplyvu  na  životné  prostredie  a  k 

poškodzovaniu  hmotného  majetku  (§  8  ods.  1  vyhlášky MŽP č.  371/2015 Z.  z.,  ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

C)  Čl. 1 ods. 8 sa celý ruší

Pôvodné  znenie: Predmetom  triedeného  zberu  komunálnych  odpadov  nie  je  biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad z  domácností,  nakoľko  s  ohľadom na  rozlohu  obce,  povahu 

osídlenia a výraznú prevahu domácností obývajúcich rodinné domy je jeho zavedenie k 1. 1. 

2016 ekonomicky neúnosné.

D) V Čl.  2  ods.  4  sa  v  poslednej  vete  za  slovom  „určuje“  ruší  text  „všeobecne  záväzné  

nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch a nahrádza sa textom „Všeobecne záväzné  

nariadenie Obce Nesluša č. 6/ 2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

stavebné odpady na kalendárny rok 2017.

Pôvodné  znenie:  Náklady  na  činnosti  nakladania  so  zmesovým  komunálnym  odpadom, 

biologicky  rozložiteľným  komunálnym  odpadom,  náklady  triedeného  zberu  zložiek 

komunálneho  odpadu,  na  ktoré  sa  nevzťahuje  rozšírená  zodpovednosť  výrobcov,  a  náklady 

spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré 

sa  vzťahuje  rozšírená  zodpovednosť  výrobcov,  a  náklady  presahujúce  výšku  obvyklých 

nákladov, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

podľa osobitného predpisu7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

určuje všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch.



Nové znenie: Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, 

na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným 

triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť  výrobcov,  a  náklady  presahujúce  výšku  obvyklých  nákladov,  hradí  obec  z 

miestneho  poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady  podľa  osobitného 

predpisu7.  Miestny  poplatok  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady  určuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/ 2016 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017.

E) Ruší sa  označenie Čl. 4 – Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a nahrádza sa 

označením Čl. 4 a) – Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom.

F) Čl. 4 a) – NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM sa dopĺňa ods. 8

Čl. 4 a) ods. 8: Obec Nesluša zavádza na svojom území paušálny zber zmesového komunálneho 

odpadu pre všetkých poplatníkov

G) V čl. 4 a)ods. 5 sa v prvej vete za slovom „odpad“ dopĺňa „pri zberovej frekvencii 26x za  

rok (podľa využiteľného objemu nádoby a štandardu množstva zberu komunálneho odpadu  

na osobu a rok):“ a písm. a) až g) sa menia nasledovne:

Pôvodné  znenie:  Pôvodný  pôvodca  odpadu  môže  používať  tieto  nádoby  na  zmesový 

komunálny odpad (podľa využiteľného objemu):

a) 120 l – domácnosť s 1-4 osobami,

b) 240 l alebo 2 nádoby 120 l – domácnosť s 5-8 osobami,

c) 120 l a 240 l nádoby, ich kombinácie – domácnosti s 9 a viac osobami,

d)  1100 l  –  bytový  dom,  ak  súhlasia  všetky  domácnosti  a  súhrn  počtu  osôb domácností  v 

bytovom dome je najmenej 27,

e) dodatočná 120 l kovová nádoba – domácnosť spaľujúca vo vykurovacích zariadeniach hnedé 

uhlie, čierne uhlie alebo koks15,

f)  veľkosť nádoby a ich počet pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov sa určí  podľa 

skutočnej  potreby  vykazovanej  odpadovým  hospodárstvom  daného  subjektu;  v  prípade 

spaľovania uhlia alebo koksu je nevyhnutné použiť aj kovovú nádobu,

g) 120 l – neobývaný rodinný dom alebo chalupa v zastavanom území obce so sporadickým 

zberom a vývozom zmesového komunálneho odpadu.



Nové znenie:  Pôvodný pôvodca odpadu môže používať tieto nádoby na zmesový komunálny 

odpad pri zberovej frekvencii 26x za rok (podľa využiteľného objemu nádoby a štandardu 

množstva zberu komunálneho odpadu na osobu a rok)

a) 120 l – domácnosť s najviac 4 osobami, 

b) 140 l – domácnosť s najviac 6 osobami 

c) 240 l – domácnosť s najviac 12 osobami, 

d)  1100 l  –  bytový  dom,  ak  súhlasia  všetky  domácnosti  a  súhrn  počtu  osôb domácností  v 

bytovom dome je najviac 55 osôb, 

e) doplnková 110 l kovová nádoba – domácnosť spaľujúca vo vykurovacích zariadeniach hnedé 

uhlie, čierne uhlie alebo koks 1, 

f)  veľkosť  nádoby  podľa  bodov  a)  až  f)  a  ich  počet  pre  právnické  a  fyzické  osoby  – 

podnikateľov sa určí podľa skutočnej potreby vykazovanej odpadovým hospodárstvom daného 

subjektu; v prípade spaľovania tuhých palív je nevyhnutné použiť aj kovovú 110 l nádobu, 

g) 80 l – trvale neobývaný rodinný dom a chalupa v zastavanom území obce so sporadickým 

zberom a vývozom zmesového komunálneho odpadu, tzn. frekvenciou nižšou ako 26x za rok.“

H) Ruší  sa   označenie Čl.  4  –  Nakladanie  s  drobným  stavebným  odpadom  a  objemným  

odpadom a nahrádza sa označením Čl. 4 b) – Nakladanie s drobným stavebným odpadom a  

objemným odpadom.

I) V Čl. 4 b) ods. 3 sa ruší celá tretia veta  a nahrádza sa novou vetou : „Obec zavádza  

množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Pôvodne znenie: Zber DSO a OO obec zabezpečuje kalendárovým zberom v období mesiacov apríl 

– október v intervale 1 krát mesačne; v období november – marec sa zber nevykonáva. Podrobnosti 

zberu sú uvedené v Harmonograme. Zber DSO je množstvový a spoplatňuje sa individuálne podľa  

fakturácie  zberovou  spoločnosťou. Evidenciu  zberu  a  preberanie  DSO vykonáva  zamestnanec 

obecného úradu zodpovedný za výkon činností v odpadovom hospodárstve obce, pričom pôvodca 

odpadu alebo jeho držiteľ sa pri  odovzdaní tohto odpadu preukazuje občianskym preukazom; v 

prípade, že sa jedná o DSO z nehnuteľnosti, ktorej vlastník, správca alebo nájomca nemá trvalé 

bydlisko v obci aj elektronickým (informatívnym) výpisom z katastra nehnuteľností nie starším ako 

1 mesiac.



Nové znenie: Zber DSO a OO obec zabezpečuje kalendárovým zberom v období mesiacov apríl – 

október v intervale 1 krát mesačne; v období november – marec sa zber nevykonáva. Podrobnosti 

zberu sú uvedené v Harmonograme. Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

Evidenciu zberu a preberanie DSO vykonáva zamestnanec obecného úradu zodpovedný za výkon 

činností  v  odpadovom  hospodárstve  obce,  pričom  pôvodca  odpadu  alebo  jeho  držiteľ  sa  pri 

odovzdaní  tohto  odpadu  preukazuje  občianskym preukazom;  v  prípade,  že  sa  jedná  o  DSO z 

nehnuteľnosti, ktorej vlastník, správca alebo nájomca nemá trvalé bydlisko v obci aj elektronickým 

(informatívnym) výpisom z katastra nehnuteľností nie starším ako 1 mesiac.

J) V Čl. 4 b ) v ods. 4. sa ruší tretia veta.

Pôvodné znenie: Zberovým miestom pre DSO a OO sú veľkokapacitné kontajnery umiestnené nad 

obecným úradom. Pôvodca je povinný tento odpadu dopraviť na zberové miesto na vlastné náklady 

a  vlastnú  zodpovednosť.  Ak je  množstvo  DSO vyššie  ako  4000  kg,  môže  pôvodca  odpadu 

požiadať o krátkodobé pristavenie veľkokapacitného kontajnera na pozemok (najviac na 2 

pracovné dni), ktorého je vlastníkom, správcom alebo nájomcom.

Nové znenie:  Zberovým miestom pre DSO a OO sú veľkokapacitné kontajnery umiestnené nad 

obecným úradom. Pôvodca je povinný tento odpadu dopraviť na zberové miesto na vlastné náklady 

a vlastnú zodpovednosť.

K) V čl. 7 ods. 3 sa mení text na nasledovné znenie: „Domácnosti v rodinných domoch sú povinné  

spracúvať BRKO kompostovaním v kompostovacích zariadeniach (kompostéroch).

Pôvodné  znenie:  V  roku  2016  obec  podporí  domácnosti  v  rodinných  domoch  obstaraním 

kompostérov  za  účelom  zhodnotenia  BRKO.  Podrobnosti  budú  uvedené  vo  verejnej  vyhláške 

obecného úradu.

Nové znenie:  Domácnosti v rodinných domoch sú povinné spracúvať BRKO kompostovaním v 

kompostovacích zariadeniach (kompostéroch).

L) V čl. 11 ods. 1 sa za text „podľa Katalógu odpadov“ dopĺňa text „(vyhláška MŽP č. 365/2015  

Z. z.)“.

Pôvodné znenie:



Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je ako držiteľ odpadu povinný

-  správne  zaradiť  odpad  alebo  zabezpečiť  správnosť  zaradenia  odpadu  podľa  Katalógu 

odpadov,

-  zhromažďovať  odpady  vytriedené  podľa  druhov  odpadov  a  zabezpečiť  ich  pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva17,

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona a tohto nariadenia,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

- ohlasovať údaje z evidencie obci a uchovávať ohlásené údaje,

- skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho 

zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením,

-  na  žiadosť  obce  bezplatne  poskytnúť  informácie  potrebné na  vypracovanie  a  aktualizáciu 

Programu odpadového hospodárstva obce [čl. 14 ods. (4)].

Nové znenie: 

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je ako držiteľ odpadu povinný

- správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa  katalógu odpadov 

„(vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z. z.)´´

-  zhromažďovať  odpady  vytriedené  podľa  druhov  odpadov  a  zabezpečiť  ich  pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva17,

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona a tohto nariadenia,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

- ohlasovať údaje z evidencie obci a uchovávať ohlásené údaje,

- skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho 

zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením,

-  na  žiadosť  obce  bezplatne  poskytnúť  informácie  potrebné na  vypracovanie  a  aktualizáciu 

Programu odpadového hospodárstva obce [čl. 14 ods. (4)].

Uvedené zmeny boli navrhnuté z dôvodu opravy drobných nezrovnalostí a doplnenia niektorých 

termínov.

Spracoval:

Mgr. Vladimír Fongus, referent životného prostredia v obci Nesluša




