
Dodatok č. 1 

   

k  VZN č. 1/2016 obce Hôrka nad Váhom o nakladaní s komunálnym 

odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom 

 
Obec Húka nad Váhom podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva dodatok č. 1 k VZN  o nakladaní 

s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom 

 

 

Článok  5 

Triedený  zber komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových  výrobkov 

zbieraných spolu s obalmi 

 

 

  

5.6 Plasty 

 

Ruší sa pôvodný text a nahrádza sa nasledovne: 

5.6.1  

Obec nariadením určuje len vrecový zber plastov od domu k domu.  

 

5.6.2 

 Obec nariadením určuje  zber vriec z domácností v intervale 1x za šesť týždňov  

 
 

Článok 10 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným  komunálnym odpadom 
 

10.2  dopĺňa sa  a mení nasledovne: 

 

10.2 Jedlé oleje a tuky sa triedia do plastových  fliaš, ktoré sa odovzdávajú do zbernej nádoby 

označenej „JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ“, ktorá sa nachádza: 

-  pri hasičskej zbrojnici  

-  na Zámlynčí 

- v areáli obecného úradu 

 

 

Článok 11 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom od fyzických osôb a 

dôvody nezavedenia  zberu 

 
Mení sa názov článku a ruší sa pôvodný text a dopĺňa sa bod 10.1. 

Článok 11 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom od fyzických osôb 

 

10.1 Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len BRKO) od fyzických 

osôb obec Hôrka nad Váhom zabezpečuje vo vedierkach označených nálepkou. Vedierko 



občan použije na prenos BRKO do 120 l zberných nádob určených na BRKO, s označením 

„KUCHYNSKÝ ODPAD“ rozmiestnených v obci Hôrka nad Váhom nasledovne : 

 

-  pri hasičskej zbrojnici  

-  na Zámlynčí 

-  v areáli obecného úradu 

Rozmiestnenie kontajnerov BRKO sa môže zmeniť alebo doplniť podľa skúšobného zberu 

a pripomienok občanov. 

 

Vývoz kontajnerov určených na BRKO bude 1x týždenne.  Skúšobný zber bude v mesiaci 

december 2020. Pravidelný zber BRKO bude od 01.01.2021. 
 

 

Týmto dodatkom sa mení pôvodné znenie VZN č.1/2016 a bol schválený obecným 

zastupiteľstvom Obce Hôrka nad Váhom, dňa  10.12.2020 uznesením č. 146/2020  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Eva Sevaldová, starostka obce     

 

 

 

 

 


