
     Obecné zastupiteľstvo obce Kotrčiná Lúčka vo veciach územnej samosprávy 
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b)                                  
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto 
 
 
 

 
 

 
 

DODATOK Č. 1 
 
 
 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 
OBCE KOTRČINÁ LÚČKA Č. 6/2015 

 
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vyvesené v úradnej tabuli obce : 29.11.2016 

Zvesené z úradnej tabule obce  : 14.12.2016 

Schválené uznesením OZ č. 138/B zo dňa 15.12.2016 

Zverejnené v úradnej tabuli obce : 16.12.2016 



§ 1 
Predmet dodatku 

 
   Tento  Dodatok  č. 1  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  (ďalej len „nariadenie“) obce Kotrčiná    
   Lúčka o nakladaní s komunálnym odpadom mení  § 4 tohto nariadenia nasledovne: 

                                                               
                                                            § 4   

Náklady na zbernú nádobu 
 

1)  Pôvodca komunálneho odpadu je povinný na obecnom úrade obce objednať si potrebný počet 
zberných nádob na zmesový komunálny odpad.   
 
2)  Pôvodca komunálneho odpadu je povinný objednanú zbernú nádobu na zmesový komunálny 
odpad prevziať a zaplatiť obci úhradu za zbernú nádobu:  
 
              a) kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu - 27,00 €, 
              b) plastový kontajner 120 l - 20,40 €, 
              c) plastový kontajner 240 l - 32,40 €,   
 
2)  Pôvodca komunálneho odpadu je povinný objednanú zbernú nádobu na     zmesový komunálny 
odpad prevziať a zaplatiť obci úhradu za zbernú nádobu.   
  
3) Úhradu za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, pôvodca komunálneho odpadu je 
povinný zaplatiť obci pri prevzatí zbernej nádoby.  
  
4) Náklady na zabezpečenie zberných nádob a vriec na triedený zber zložiek komunálnych 
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, obec zahŕňa do miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

 
 

§ 2 
Spoločné ustanovenia 

 
1)  Ostatné ustanovenia nariadenia č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom zostávajú 
nezmenené v platnosti.  

2) Dodatok č. 1. k VZN č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na území obce Kotrčiná Lúčka bol schválený o obecným zastupiteľstvom 
dňa 15.12.2016, uznesením č.138/B. 

3) Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na území obce Kotrčiná Lúčka nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2017. 

 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 16.12.2016   
 
 
 
       
                                                                                                                   
                                                                                                                              .............................. 
                                                                                                                                   Jozef Žabka 
                                                                                                                                   starosta obce 


