
Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Kanianka 

č. 11/2019, ktorý sa mení a dopĺňa VZN  obce Kanianka č.  1/2019 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi. 

  

Obecné zastupiteľstvo Kanianka v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, § 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a 

v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení právnych 

predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Kanianka  č. 11/2019, , ktorý sa 

mení a dopĺňa VZN  obce Kanianka č.  1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej 

len „nariadenie“) 

 

I. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kanianka č.  1/2019 o nakladaní s komunálnym 

odpadom schválení Obecným zastupiteľstvom obce Kanianka dňa  6. 3. 2019 sa mení 

a dopĺňa nasledovne:   

1. V § 2 ods. 6  sa ods. 6 mení nasledovne:  

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca 

odpadu.  

2. V 2 ods. 7 sa od. 7 mení nasledovne:  

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú  zahrnuté v miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a preto obec Kanianka 

stanovuje pre zberné nádoby na zmesový  komunálny odpad iný spôsob úhrady , a to: 

a) poplatník uhradí obstarávaciu cenu zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad 

jednorazovo priamo do pokladne na Obecnom úrade.  Zbernú nádobu si poplatník po 

uhradení poplatku vyzdvihne osobne u povereného zamestnanca obce. v zbernom 

dvore Kanianka. 

3. V § 2 ods. 8 sa ods. 8  mení nasledovne : 

O umiestnení zberných nádob na verejných priestranstvách rozhoduje obce. Systém 

rozmiestnenia je nasledovný: 

a) K rodinnému domu s počtom osôb s trvalým pobytom v obci do  5 osôb  - jedna  

110 alebo  120 litrová nádoba 

b) K rodinnému domu s počtom osôb s trvalým pobytom nd 6 osôb - ďalšia nádoba 

v prepočte do 24 litrov na osobu 

c) Pri viac rodinných domov nachádzajúcich sa na spoločnom pozemku  sú nádoby 

prideľované spoločne podľa počtu trvalo prihlásených osôb. 

d) D) pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo 

prevádzkareň vo vzájomnej blízkosti, môže obec prideliť spoločnú nádobu 

v prepočte na každý subjekt samostatne s minimálnym objemom 110 litrov. 

 

 

 



II. Záverečné ustanovenie 

 

 
1/  V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369//1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov bol návrh tohto VZN č. 11/2019, ktorý sa mení a dopĺňa VZN  obce Kanianka č.  

1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi. zverejnený na úradnej tabuli obce Kanianka 

a na internetovej stránke obce Kanianka od 12.11.2019  do 27.11.2019 

 
2. Obecné zastupiteľstvo v Kanianke sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení uznieslo 
dňa 27.11.2019 
 
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020. 
 
5/  Úplné znenie VZN bude prístupné na Obecnom úrade v Kanianke, na úradnej tabuli obce 
Kanianka a na internetovej stránke obce Kanianka www.kanianka.sk 
 

 

 

 

V Kanianke, dňa 27. 11. 2019                                          

 

                                                                                                                                  Ing. Ivor Husár 

                                                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

vyvesené   dňa :  ....................... 

 

zvesené    dňa:    ....................... 
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