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Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Miloslavov

Obec Miloslavov na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch") vydáva tento dodatok.

ČI I.
Úvodné ustanovenia

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Miloslavov sa mení takto:

1. V častí III. sa pôvodné znenia § 30 a § 31 nahrádzajú novým znením nasledovne:

§30
Nakladanie s odpadovými pneumatikami

(1) Spätný zber odpadových pneumatík je pre obec zabezpečený na zbernom dvore. Možnosť 
odovzdať odpadové pneumatiky na zberný dvor majú len fyzické osoby. Podnikatelia sú 
povinní odovzdávať odpadové pneumatiky výlučne distribútorovi pneumatík.
(2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 
pneumatikou, odovzdať buď na zbernom dvore, alebo distribútorovi pneumatík okrem odpadových 
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber 
starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel,
(3) Dístribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný 
zber odpadových pneumatík po celú prevádzkovú dobu bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum 
uvedenia pneumatík na trh.

§31
Prevádzkovanie zberného dvora

(1) Obec má pre občanov obce platiacich za odpad miestny poplatok za komunálne a drobné 
stavené odpady zriadený zberný dvor na pozemku parc.č. 170/57 o rozlohe 3 269 m2. Zberný dvor 
je uzavretý, oplotený areál s riadne spevnenou plochou a polyfunkčnou budovou. Súčasťou 
zberného dvora sú kontajnery na odpad, recyklačná technika, stroje a zariadenia.
(2) Zberný dvor prevádzkuje obec sama.
(3) Zberný dvor je v prevádzke v dňoch a v čase podľa platného prevádzkového poriadku.
(4) Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a
oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto 
nariadení obce. *
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(5) Fyzická osoba môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať nasledujúce oddelene zbierané 
zložky komunálneho odpadu: obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, skla, kovov, VKM,
BIO odpad (zelený, kuchynský, oleje a tuky), objemný odpad, elektroodpady, batérie, akumulátory 
a odpadové pneumatiky.
(6) Fyzická osoba môže na zbernom dvore za poplatok odovzdať drobný stavebný odpad. Poplatok 
je určený v samostatnom VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.
(7) Na zbernom dvore nie je možné odovzdať nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky.
(8) Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný odobrať od občanov obce drobný stavebný odpad, 
objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu 
ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.
(8) Na zbernom dvore sa neuskutočňuje zber odpadov od podnikateľov.

ČI. II
Záverečné ustanovenia

Tento dodatok bol schválený dňa 22.8.2019 uznesením č. 77/2019 a nadobúda účinnosť dňa 
19.9.2019

b/ Milan Baď 
"*/ QtflrAQtfl ŕstarosta

V Miloslavove, dňa 4.9.2019


