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Obecné zastupiteľstvo  obce  Podolie  na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vydáva pre obec Podolie 

 

DODATOK č. 1 

 

ku VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE č. 1/2020 
 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na   území   obce PODOLIE 

     

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č. 1 k všeobecne záväznému 

nariadeniu obce č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

vydáva pre obec Podolie. 

 

 

A. Vo VZN č. 1/2023 sa mení Článok 10 bod 5, bod 6, dopĺňa sa bod 10 nasledovne: 

 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

5) Stanovenie počtu zberných nádob pre domácnosti:  

a/ každý rodinný dom minimálne jedna nádoba (do 5 členov v domácnosti 1 nádoba; 5 - 10 

členov v domácnosti 2 nádoby). 

b/ v bytovom dome na každé dva byty minimálne jedna nádoba resp. počet a veľkosť 

zberných nádob je potrebné dohodnúť s Obecným úradom v Podolí, resp. 1 100 l kontajner. 

c/ pre právnické a fyzické osoby — podnikateľov, počet a druh zbernej nádoby je 

podmienený produkciou komunálnych odpadov. 

 

6) Na zber zmesového komunálneho odpadu na území obce sú určené nasledujúce typy 

zberných nádob:  

- 120 litrové zberné nádoby pre rodinné domy a bytové domy,  

- 1100 litrové zberné nádoby pre bytové domy. 

 

7) Zberná nádoba musí byť označená príslušnou nálepkou od obce. 

 

B.     Vo VZN č. 1/2023 sa mení Článok 18 nasledovne:                                                      



 

Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zbieraných spolu s 

obalmi (papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky)  

1) Na odpady z obalov a z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi sa vzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov.   

2) Obec má uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá 

prevádzkuje a zabezpečuje systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z 

neobalových výrobkov. Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, 

prepravu a triedenie týchto odpadov, vrátane zberných nádob.  

3) Zber triedených zložiek komunálnych odpadov pre papier, sklo, plasty, kovy a 

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky zabezpečuje podľa harmonogramu 

zberu zberová spoločnosť. Harmonogram zberu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený 

obvyklým spôsobom oznamovania.  

4) Papier a lepenka (označenie PAP):  

- pre rodinné a bytové domy sú určené zberné 240 l nádoby, ktoré je potrebné v deň zberu 

ráno vyložiť pred dom.  

- bytové domy (č. 526 a č. 1019), KBV (komplexná bytová výstavba) majú k dispozícii na 

stojisku 1 100 l kontajnery na papier 

5) Plasty (označenie PET, PE-HD, PE-LD, PP, PS), kovy (FE, ALU), viacvrstvové 

kombinované materiály (VKM) na báze lepenky- tetrapaky (C/PAP): 

- pre rodinné a bytové domy sú určené farebné odlíšené žlté plastové vrecia, ktoré je 

potrebné večer deň pred zberom, prípadne v deň zberu ráno vyložiť pred dom. Zberová 

spoločnosť po vyprázdnení vráti vrecia späť. 

- bytové domy (č. 526 a č. 1019), KBV majú k dispozícii na stojisku 1 100 l kontajnery 

určené na spoločný zber plastov, kovov a VKM obalov 

6) Sklo (GL): 

- Zberné nádoby sú umiestnené na verejne prístupných miestach v obci: 

a) Ulica Slnečná 

b) Jednota Korytné 

c) Priestor za KD 

d) Podolské Kopanice (Jednota) 

e) Zberný dvor 

f) Areál školy 

g) Bytovka č. 526 

h) Bytovka č. 1019 

i) Ulica Družstevná 

 

Intenzita vývozu nádob je určená harmonogramom stanoveným po dohode obce s príslušnou 

organizáciou zodpovednosti výrobcov a spoločnosťou vykonávajúcou zber a prepravu 

odpadov na území obce. Harmonogram je doručovaný do každej domácnosti. 

7) Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby použijú na triedený zber typ zberných 

nádob po dohode so zberovou spoločnosťou, pričom triedia rovnaké zložky komunálneho 

odpadu ako v prípade fyzických osôb - občanov.  



 

 

 

V Podolí, 10.2.2023                                                   PaedDr. Rastislav Bobocký, v. r. 

                             starosta obce 


