
 

Obecné zastupiteľstvo v Istebnom sa na základe ustanovenia § 6 a § 11 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznieslo na tomto dodatku 
k všeobecne záväznému nariadeniu (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). 

 

 

 

Dodatok č. 1 

k VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce Istebné 

 

ktorým sa dopĺňa čl. 8 – o bod 14. nasledovne:  

14. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad – KUKA nádoby a 1100 L kontajnery 
zabezpečuje obec. Náklady na zberné nádoby pre zmesový komunálny 
odpad znáša pôvodca odpadu, pričom tieto sú stanovené podľa reálnej obstarávacej ceny 
zbernej nádoby, za ktorú obec tieto nádoby obstarala. 

ktorým sa dopĺňa čl. 23 – o bod 5. nasledovne:  

15. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 
pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík (v predajni pneumatík, alebo tomu, kto 
pneumatiky vymieňa), alebo na tomto mieste: v areáli ČOV, v súlade so schváleným 
harmonogramom zberu triedeného odpadu.  

 

1. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN č. 1/2020. 
 
 
 
 
 

        Bc. Lýdia Fačková 

             starostka obce 
 
 
 



Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2020:  

 

-  vyvesený na úradnej tabuli obce  a zverejnený na internetovej adrese obce  

   pred rokovaním dňa: 06. 10. 2020 

- zvesený pred rokovaním dňa: 20. 11. 2020 

Počet pripomienok od FO uplatnených k NÁVRHU Dodatku č. 1 k VZN : 0 

Počet pripomienok od PO uplatnených k NÁVRHU Dodatku č. 1 k VZN: 0 

 

Tento NÁVRH Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 bol schválený dňa : 23. 11. 2020 Obecným zastupiteľstvom 

v Istebnom uznesením č. 49/2020  

 

Toto VZN bolo po schválení vyvesené dňa: 1. 12. 2020 

Toto VZN bolo po schválení zvesené dňa: .................... 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa: 16. 12. 2020 

 

ZAPISOVATEĽ obecného zastupiteľstva :  

1/ meno, priezvisko, podpis :      Marián Madera              ..............................      

 

OVEROVATEĽ uznesenia obecného zastupiteľstva : 

1/ meno, priezvisko, podpis :      Bc. Lenka Katreniaková              .............................. 

2/ meno, priezvisko, podpis :      Štefan Magdalík              .............................. 

 

 

 


