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Obecné zastupiteľstvo obce Papradno na základe ust. § 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2021 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce 

Papradno, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Papradno č. 3/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Papradno 

 

 

I. 

 

V Článku 1 sa za bod 9 dopĺňa nový bod 10 a ostatné body sa prečíslujú, aby čísla 

nasledovali za sebou. Nový bod 10 znie: 

 

10. o spôsobe spätného zberu pneumatík 

 

 

Článok  21 Nakladanie s pneumatikami a odpadovými pneumatikami sa mení 

nasledovne:  

 

1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov.  

2. Obec zabezpečuje spätný zber odpadových pneumatík na Zbernom dvore. 

3. Zberný dvor je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. 

4. Zabezpečenie zberu odpadových pneumatík nie je zahrnuté do miestneho poplatku za 

zmesový komunálny odpad. Náklady na ich zber, prepravu a zhodnocovanie znáša výrobca, 

resp. tretia osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov. 

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

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) na zberný dvor 

alebo na iné miesto, ak tak obec určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na 

kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo 

spracovateľovi starých vozidiel. 

6. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný 

spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia 

pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu. 
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V Článku 22 sa mení bod 1 a 5 nasledovne: 

1. Zberný dvor je miesto, na ktorom môžu poplatníci obce odovzdať jednotlivé komodity 

komunálneho odpadu. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný 

odpad, objemný odpad, komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, oddelene 

zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto 

všeobecne záväznom nariadení a odpadové pneumatiky. 

 

5. Zberný dvor: 

a) sa nachádza v oplotenom areáli za budovou Základnej školy 

b) je prevádzkovaný v prevádzkových hodinách nasledovne:  

 v zimnom období (od 1. novembra do 31. marca) 

pondelok – piatok : 8.00 hod. – 15.00 hod. a 

sobota: 8.00 hod. – 13.00 hod., 

 v letnom období (od 1. apríla do 31. októbra) 

pondelok : 15.00 hod. – 17.30 hod. 

utorok – piatok : 8.00 hod. – 13.00 hod. a 15.00 hod. – 17.30 hod. 

sobota:   8.00 hod. – 13.00 hod.. 

 

II. 

Ostatné články zostávajú nezmenené. 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Papradne 

dňa ....... a schválilo ho uznesením č. ...../2021 . 

 

Ing. Roman Španihel 

Starosta obce Papradno 

 


