
          Obec Švábovce (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 

zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 

odpadoch“) vydáva .  

 

DODATOK č. 3 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Švábovce  

č. 2/2015 

 

o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom,  

objemovým odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora 
  

Článok 2.1.12 sa nahrádza znením:    

 

2.1.12   komunálnym odpadom – je 

             (a)  zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla,            

                   kovov, plastov,  biologického  odpadu,  dreva,  textílií,   obalov,  odpadu  z  elektrických    

                   zariadení a elektronických zariadení,  použitých batérií  a akumulátorov  a objemného odpadu  

                 vrátane matracov a nábytku,  

           (b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad, svojim  

                charakterom a zložením podobný odpadu z domácnosti.   

 

 

Článok 3.1. sa nahrádza znením:    

 

3.1.  Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá obec, ak ide o  

         1. zmesový a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,  

         2. zmesový odpad z iných zdrojov,  

          3. oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných  

             zdrojov, 

         4. drobný stavebný odpad.  

 

 

Dopĺňa sa Článok 15 so znením:    

                                                                     ČLÁNOK 15 

ZARADENIIE ODPADOV DO SKUPÍN 
15.1.  Komunálny odpad z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu 

z domácností sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný 

odpad z iných zdrojov, ak je taký odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, 

sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. 

 

 

         Dodatok č. 2 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Švábovce dňa 26.06.2020. 

Nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 3 zostávajú naďalej v platnosti Dodatok č. 1a 2, a nezmenené časti 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Švábovce č. 2/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom, 

drobným stavebným odpadom, objemovým odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora zo dňa 

15.12.2015. 

 

 

 

                               

                                                                                                                    Ing. Ján Mlynár  . 

                                                                                                                      starosta obce                                                                                                       



  
 Návrh Dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Švábovce č. 2/2015 o nakladaní s komunálnym 

odpadom, drobným stavebným odpadom, objemovým odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora bol na 

úradnej tabuli obce :   

               Vyvesený :   10.06.2020                                                                   Zvesený :   25.06.2020      

 Dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Švábovce č. 2/2015 o nakladaní s komunálnym 

odpadom, drobným stavebným odpadom, objemovým odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora bol na 

úradnej tabuli obce :   

               Vyvesený :    29.06.2020                                                                   Zvesený :   14.07.2020     

 


