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Dodatok č. 2 
k Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 8/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní 

komunálneho a drobného stavebného odpadu 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bernolákovo v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
v súlade  so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 
/ďalej len zákon o odpadoch/ a so zákonom  č. 364/2004 Z. z. o vodách  a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na svojom zasadnutí dňa 11.12.2012 na Dodatku č. 2 k Všeobecne  záväznému 
nariadeniu č. 8/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu /ďalej len VZN č. 8/2007/ 
s účinnosťou od 1.1.2013, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 8/2007 a Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2007. 
 
VZN č. 8/2007 sa mení a dopĺňa nasledovne:  
V Čl. IV. ods. 4 sa  text mení a dopĺňa takto: Za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými  odpadmi, ktoré vznikli na území obce, 
zodpovedá obec. Za zber, prepravu a zneškodňovanie  komunálnych a drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny poplatok podľa 
platného VZN Obce Bernolákovo o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 
V Čl. VI. ods. 1 sa  text mení a dopĺňa takto: Na území obce Bernolákovo sa zavádza jednotný systém zberu, prepravy a zneškodňovania 
komunálnych a drobných stavebných odpadov do typizovaných zberných nádob. Obec týmto VZN určuje povinnosť pôvodcom  a držiteľom 
komunálnych a drobných stavebných odpadov na jej území zapojiť sa do tohto zberu.   Poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie 
komunálnych a drobných stavebných odpadov rieši platné VZN Obce Bernolákovo o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 
V Čl. VI.  ods. 2 písm. c/ sa  text mení takto:  pre samostatne  stojace nehnuteľnosti, ako chaty slúžiace na individuálnu rekreáciu mimo 
záhradkárskych osád a chatových oblastí a samoty sa určuje jedna 110 alebo 120 l zberná nádoba pre každú nehnuteľnosť.  
 
V Čl. VI.  ods. 2 sa dopĺňa písm. i/  nasledovne:  
 - na použité jedlé oleje – donáškový spôsob so zhromažďovaním v typizovaných zberných nádobách.  Stanovištia a termíny vývozov 
oznámi obecný úrad  obvyklým spôsobom.  
- na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – donáškový spôsob so zhromažďovaním v typizovaných zberných nádobách. 
Stanovištia a termíny vývozov oznámi obecný úrad obvyklým spôsobom. 
 
V Čl. VI. ods. 2 sa dopĺňa písm. g/ nasledovne: Pre všetky druhy nehnuteľností a zariadení uvedených v Čl. VI. ods. 2, pre ktoré sú 
určené 110 alebo 120 l zberné nádoby sa môžu alternatívne použiť aj 140 alebo 240 l zberné nádoby.  
 
V Čl. VI. ods. 14 písm. d/ sa  text mení takto: samostatne  stojace nehnuteľnosti , ako chaty slúžiace na individuálnu rekreáciu mimo 
záhradkárskych osád a chatových oblastí a samoty – l ks 110 alebo 120 l nádoby pre každú nehnuteľnosť. Cyklus vývozu je 26 vývozov za 
kalendárny rok /dvojtýždňový vývoz/. 
 
V Čl. VI. ods. 14 sa dopĺňa písm. h/ nasledovne: Pre všetky druhy nehnuteľností a zariadení 
uvedených v Čl. VI. ods. 14, pre ktoré sú určené 110 alebo 120 l zberné nádoby sa môžu alternatívne  použiť aj 140 l alebo 240 l zberné 
nádoby. 
 
V Čl. VI. ods. 14 písm. i/ sa  text mení a dopĺňa takto: nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu , ako záhrady a chatky 
nachádzajúce sa v záhradkárskych osadách  a chatových oblastiach – veľkoobjemový kontajner  s individuálnym vývozným cyklom 
dohodnutým s obecný úradom. Počet kontajnerov  bude odvodený od počtu záhrad a stavieb  v záhradkárskych osadách a chatových 
oblastiach, pričom na 30 záhrad  a záhrad so stavbami pripadá 1 ks veľkoobjemového kontajnera ročne.  V prípade, že sa záhradkárska 
osada, resp. chatová oblasť nezapojí do tohto systému zberu ako právny subjekt, platí pre majiteľov nehnuteľností  v týchto osadách  
a oblastiach  poplatková povinnosť ako pre záhrady a stavby  na individuálnu rekreáciu  mimo záhradkárskych osád a chatových oblastí 
v zmysle platného VZN Obce  Bernolákovo o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady. 
  
V Čl. VIII. ods. 1 písm. b/ sa  text mení takto: uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou. 



  

 
V Čl. VIII. ods. 2 sa text mení a dopĺňa  takto: Za priestupok podľa  ods. 1 písm. a/ až e/ môže obec uložiť pokutu do  165,96 € v zmysle § 
80 ods. 2  písm. a/ zákona o odpadoch. Pokuta je príjmom obce.  
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2007 sa mení  nasledovne: 
V Čl. III ods. 2 sa text mení takto: Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom a produkuje ročne 
viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 t ostatných odpadov, vypracúva vlastný program.  
  
                                                                       Účinnosť 
 
Tento Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Bernolákovo č. 8/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho 
a drobného stavebného odpadu /ďalej len Dodatok č. 2/ bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva  v Bernolákove dňa 
11.12.2012, Uznesením  č. 15/5/2012 a nadobúda účinnosť  1.1.2013. Dňom nadobudnutia  účinnosti tohto Dodatku č. 2 stráca účinnosť 
Čl. IV. ods. 4,  Čl. VI. ods. 1, Čl. VI. ods.  2 písm. c/, Čl. VI. ods. 14 písm. d/, Čl. VI. ods. 14 písm. i/, Čl. VIII. ods.  l písm. b/ a Čl. VIII. ods. 2 
vo Všeobecne záväznom nariadení  č. 8/2007 zo dňa 12. 12. 2007, a Čl. III. ods. 2 v Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2007 zo dňa 15.12.2009 
 
V Bernolákove, 11.12.2012 
 
 
                                                                                                 Ing. Ľubomír Poór 
                                                                                                     starosta obce 
 


