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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 2/2021, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2015 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Príbelce 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Príbelce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a 
§ 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 
predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z  o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: 
 
 

ČLÁNOK 1 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Príbelce sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V ČLÁNKU 11 sa vypúšťa odsek 11.5. 
 
2. Za ČLÁNKOM 11 sa dopĺňa nový ČLÁNOK 11A, ktorý znie: 

 

„ČLÁNOK 11A 

11A.1 Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností občania kompostujú 
v domácich kompostéroch. 

11A.2 Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie 
triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v obci 
podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že 
100 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad.“ 

 



ČLÁNOK 2 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce schválilo Obecné zastupiteľstvo 
v Príbelciach na svojom 19. zasadnutí dňa 15.02.2021 pod číslom uznesenia 141/2021 
a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      I ng .  T ibor  Č ie rny  
                                                                   starosta obce  

 
 
 
 


