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O B E C  Bošáca 

 

 

    Zmena § 27 

 

 VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO    NARIADENIA 

 

č. 2/2016 

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

Bošáca 

 

 

Návrh  zmeny:      -   vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa:                       1.4.2020 

                               -  zverejnený na webovom sídle obce  dňa:                   1.4.2020  

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu  zmeny:   do(včítane):      11.4. 2020 

Doručené pripomienky (počet) :  --- 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmeny uskutočnené  dňa:  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmeny doručené poslancom  dňa:   

Zmena § 27 schválená  Obecným zastupiteľstvom v Bošáci, dňa        .................... 

Zmena § 27 vyvesená na úradnej tabuli obce Bošáca, dňa :     ................................                  

 

Zmena §27 VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO   NARIADENIA č. 2/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bošáca 

 

 nadobúda účinnosť dňom 01.05.2020  
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Návrh zmeny  vyvesený na úradnej tabuli v obci Bošáca dňa                  

Návrh zmeny zverejnený na internetovej stránke obce Bošáca dňa        

Návrh zmeny  zvesený  z úradnej tabule v obci Bošáca dňa                  

Návrh zmeny  stiahnutý z webového sídla obce Bošáca dňa           

Zmena vyvesená na úradnej tabuli v obci Bošáca dňa                             

Zmena   zverejnená na webovom sídle obce Bošáca dňa                

Zmena nadobúda účinnosť dňa                                                                 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci sa na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení,  uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN), v súlade s § 81 

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

odpadoch). 

 

mení znenie  §27 pre územie obce  B o š á c a   nasledovne 

  

 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU  NARIADENIU 

 

č. 2/2016  

 

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

Bošáca 

 

§27   Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

1. Obec zriaďuje zberné miesto i pre odpadové pneumatiky na základe novely zákona č.90/2017 

Z. z., ktorá dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 313/2016 Z. z.  

2. Obec zriadi zberné miesto po uzatvorení  zmluvy OZV zabezpečujúcou spätný odber 

odpadových  pneumatík. 

3. Zberným miestom pre spätný odber odpadových pneumatík bude nehnuteľnosť, obecný areál -    

„Zberný dvor“.  

4. Spätný odber odpadových pneumatík bude nespoplatnený a platí pre všetkých konečných 

spotrebiteľov s trvalým pobytom na Slovensku. 

 

V Bošáci, dňa ...................... 

   

        Mgr. Daniel Juráček 

             starosta obce 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/

