
N{vrh Dodatku č. 1  

k Všeobecne z{väznému nariadeniu Obce Veľký Kýr č.6/2016 o nakladaní 

s komun{lnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Kýr  na z{klade ustanovenia § 6 ods. 1 z{kona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so z{konom č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých z{konov v znení neskorších 

predpisov  

sa u z n{šana tomto  Dodatku č.1 

k Všeobecne z{väznému nariadeniu Obce Veľký Kýr č.6/2016 o nakladaní s komun{lnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „VZN“) 

  

Pôvodný text Čl. 4 Systém zberu a prepravy triedeného separovaného odpadu sa 

v bode č. 1. VZN dopĺňa o nové písmeno: 

k.) opotrebovaných pneumatík 

Bod č. 3 Čl. 12 Spôsob zberu objemného odpadu sa ruší a nahr{dza sa nasledovným 

znením:  

3. Pre obyvateľov obce sa zber objemného odpadu zabezpečuje bezplatne na zbernom dvore 

v Kačíne spravidla dvakr{t ročne – na jar a na jeseň. Termíny zberu sa po dohode so 

zberovou spoločnosťou vyhlasujú v obecnom rozhlase a zverejňujú sa na webovom sídle 

obce.  

Z{roveň sa VZN dopĺňa o nové ustanovenie, ktoré sa vklad{ za Čl. 15 Spôsob zberu 

textilu s nasledovným n{zvom a textom:  

Čl. 15a Spôsob zberu opotrebovaných pneumatík 

1. Fyzické osoby môžu bezplatne odovzdať opotrebované pneumatiky distribútorom 

prostredníctvom spätného odberu priamo na predajných miestach pneumatík. 

2. Zber opotrebovaných pneumatík vykon{vaný v r{mci triedeného zberu Obce Veľký Kýr  

prebieha celoročne na dočasnom zbernom mieste: na dvore obecných gar{ží ul. Mlynsk{ 

č. 1163 (parc. C-KN č. 500/25 zastavan{ plocha a n{dvorie, kat.úz. Veľký Kýr - súradnice 

GPS: N 48.1854390° E 18.1541729°), pričom je opotrebované pneumatiky zak{zané 

ukladať na verejné priestranstv{ obce alebo do n{dob určených na zber iných druhov 

odpadov.  

3. Obec m{ uzavretú zmluvu so spoločnosťou ELT Management Company Slovakia s.r.o., 

so sídlom Vajnorsk{ 171/A, 831 04 Bratislava(ELTMA), ktor{ je organiz{ciou 
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zodpovednosti výrobcov a z{roveň prev{dzkovateľom neziskového kolektívneho 

systému združeného nakladania tvoreného sieťou zberných miest  pre spätný zber 

pneumatík.  

4. Zberné miesto kolektívneho systému ELTMA v obci Veľký Kýr je súčasťou oploteného 

are{lu obecných gar{ží označené n{pisom: „Zberné miesto pneumatík Veľký Kýr“, kde je 

umožnené fyzickým osob{m obce zhromažďovať opotrebované pneumatiky 

v pracovných dňoch od 8,00 – 16,00 hod. Zhromaždené pneumatiky sú chr{nené pred 

odcudzením až do odovzdania spol. ELTMA. Odber pneumatík zo zberného miesta sa 

vykon{va spravidla dvakr{t do roka (jar-jeseň).  

Pôvodný text VZN v Čl. 19 Z{verečné ustanovenia sa dopĺňa o nové body č. 5 a 6  

s nasledovným znením:  

5. Ostatné ustanovenia pôvodného VZN Obce Veľký Kýr č.6/2016o nakladaní 

s komun{lnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sú Dodatkom č. 1 

nedotknuté.  

6. Dodatok č. 1 k  Všeobecne z{väznému nariadeniu Obce Veľký Kýr č.6/2016o nakladaní 

s komun{lnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmibolo schv{lené uznesením 

OZ č. ............... dňa .................a účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho zverejnenia 

na úradnej tabuli obce Veľký Kýr.  

 

Vo Veľkom Kýre, dňa 03. 08. 2020 

 

Ing. Judita Valaškov{                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                   starostka obce 

 

 

 

 

 

N{vrh tohoto Dodatku č. 1 bol vyvesený na úradnej tabuli obce od3.8.2020do  

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 bol zverejnený dňa:a  zvesený dňa:  


