
 
 

 

Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu 

č. 6/2021  

Číslo: 1 

OBEC    Jasenie 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenie na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov  (ďalej zákon o odpadoch“) vydáva : 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2021  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce  Jasenie 

 
Návrh Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2021 na pripomienkovanie podľa 

zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:    27.1.2023 

Dátum začatia lehoty na pripomienkovanie dňa:    27.1.2023 

Pripomienky zasielať písomne na adresu: 
Obec Jasenie, Jasenie č. 497 
976 75 Jasenie  

- ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Jasení 

- elektronicky na e-mailovú adresu:                  

                                                               obec@jasenie.sk  

 

Vyhodnotenie pripomienok návrhu VZN dňa:   16.2.2023 

 

Schválený Dodatok k  Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 6/2021 

Prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jasení dňa:     20.2.2023 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:    28.2.2023 

VZN nadobúda účinnosť dňa:    14.3.2023 



 

Obecné zastupiteľstvo v Jasení v súlade s ustanovením §6 a §11 zákona č. 369/1990 

Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 79/2015 

o  odpadoch v znení neskorších predpisov vydáva  D o d a t o k  č. 1  k Všeobecne 

záväznému nariadeniu obce č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Jasenie zo dňa 16.12.2021,  ktorým sa upravuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce takto: 

 

DODATOK  č. 1  k VZN č. 6/2021 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Jasenie 

 

Článok 10 (Spätný zber odpadových pneumatík) sa mení takto: 

 
Článok 10 

Spôsob spätného zberu pneumatík 
 

 (1) Spätný zber odpadových pneumatík je realizovaný spôsobom bezplatného zberu odpadovej  

pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej  

pneumatiky alebo iného tovaru. 

(2) Pneumatika na účely tohto nariadenia je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá  

a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov.  

Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika. 

(3) Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou  

metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania. 

(4) Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom. 

(5) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou  

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených  

na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo  

spracovateľovi starých vozidiel. 

(6) Distribútor pneumatík je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo  

miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej  

podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za  

distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja. 

 (7) Odpadové pneumatiky môže odovzdať držiteľ pneumatík, ktorý má v obci Jasenie trvalý resp. 

prechodný pobyt (preukáže sa platným dokladom totožnosti) a má uhradený miestny poplatok za KO 

a DSO. Pneumatiky sa odovzdávajú na obcou určenom mieste – areál bývalej základnej školy. 

(8) Obec zabezpečuje zber pneumatík prostredníctvom zmluvného partnera oprávnenej osoby. 

 

 



Záverečné ustanovenia   

1) Na tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2021 zo 16.12.2021 o nakladaní s komunálnymi    

    odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenie sa obecné zastupiteľstvo  

    v Jasení uznieslo dňa 20.2.2023 uznesením č.  1/23. 

2) Ostatné ustanovenia VZN č. 6/2021 zo dňa 16.12.2021 ostávajú v platnosti. 

3) Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

 

                                                                                                               Ing. Marek Kordík, PhD. 

                                                                                                                      starosta obce 

 

 

V Jasení, dňa  21.2.2023 

Vyvesené na úradnej tabuli:  28.2.2023 

Zvesené z úradnej tabule: 
 

 


