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Obec Jalovec (ďalej len „Obec“) na základe § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. g) zákona  
SNR  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení neskorších  predpisov  v súlade s § 81 ods. 3 
a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“)   v y d á v a   pre územie obce Jalovec 

 

 
 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

obce Jalovec č. 1/2021  

o nakladaní s odpadmi  

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje spôsob úhrady a výška nákladov na 
zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavené odpady

1
 a upravujú sa podrobnosti o nakladaní so zmesovým 

komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, spôsobe zberu a prepravy komunálnych 
odpadov, nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, nakladaní s biologicky 
rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, 
spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, spôsobe zberu objemného 
odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, spôsobe spätného zberu odpadových 
pneumatík, spôsobe zberu textilu, spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu a 
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu

2
. 

 

§ 2 

Náklady na zbernú nádobu 

(1) Zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad si zabezpečí pôvodca komunálneho  odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
na  vlastné  náklady  v počte  potrebnom  pre  jeho  potrebu  v súlade  s  druhom  a objemom 
zbernej nádoby určenej na zmesový komunálny odpad určenej týmto nariadením. 

(2) V prípade, že zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad pôvodca odkúpi od Obce, táto mu 
ju odpredá za obstarávaciu cenu. 

 

§ 3 
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi 

Každý je povinný nakladať
3
 s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo s nimi 

zaobchádzať v súlade so Zákonom o odpadoch
4
 a týmto nariadením. 

 

 

§ 4 

Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov 

(1) Na celom území Obce je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu pre všetky domácnosti, právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikateľov

5
.  

(2) V Obci je určený zber zmesového komunálneho odpadu spôsobom zberu v nádobách 
určených na zber zmesového komunálneho odpadu s objemom: 

a) 110 litrov (kontajner 110 l z pozinkovaného plechu), 

b) 120 litrov (plastový kontajner 120 l), 

c) 240 litrov (plastový kontajner 240 l), 

d) 1 1000 litrov (plastový kontajner resp. kontajner z pozinkovaného plechu 1 100 l) 

(3) Pre pôvodcov odpadu zapojených do množstvového zberu okrem nádob podľa ods. 1 je 
možné aj použitie pevných plastových vriec s objemom 110 alebo 120 litrov v prípadoch, kedy 
nie je možné umiestniť odpadovú nádobu pri príslušnej budove. 
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(4) Zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje Obec 
prostredníctvom zmluvne dohodnutej právnickej osoby oprávnenej podnikať v odpadovom 
hospodárstve a s odpadmi nakladať. 

(5) Zber je zabezpečovaný jedenkrát za dva týždne. 

(6) Pôvodca odpadu je povinný v deň zberu odpadovú nádobu umiestniť na verejne prístupnom 
mieste v blízkosti miestnej komunikácie tak, aby bola dostupná pre zberové vozidlo. 

(7) Spôsob zberu a prepravu odpadov z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich 
individuálnu rekreáciu

6
 nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia sa určí príslušnému 

pôvodcovi odpadu individuálne. 

(8) Zberné nádoby na zber zmesového odpadu musia byť zabezpečené pred prístupom medveďa 
hnedého k odpadu v nich uloženom. Týka sa to rodinných domov, bytových domov, 
rekreačných objektov, ubytovacích, stravovacích, obchodných zariadení a iných 
podnikateľských subjektov nachádzajúcich sa pri vyššie uvedených objektoch. Zberné nádoby 
musia byť umiestnené v uzatvorenom priestore (oplotený priestor, prístrešok) alebo 
zabezpečené uzatváraním znemožňujúcom prístup medveďa hnedého k odpadu. 

 

§ 5 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom ( zelený odpad ) 

(1) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
7
 (ďalej len „BRKO“) sa prednostne kompostuje 

pôvodcom tohto odpadu. 

(2) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber 
komunálnych odpadov. 

(3) Obec na svojom území nezavádza a nezabezpečuje zber BRKO,  pre  obyvateľov obce  z toho 
dôvodu , že 99 % občanov kompostuje  BRKO vo svojich domácich kompostéroch 
a kompostoviskách a to na základe uzatvorenej  dohody o domácom kompostovaní medzi obcou 
a pôvodcami BRKO. 

§ 6 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

(1) Obec na svojom území nezavádza a nezabezpečuje zber BRKO,  pre  obyvateľov obce  z toho 
dôvodu , že 99 % občanov kompostuje  BRKO vo svojich domácich kompostéroch 
a kompostoviskách a to na základe uzatvorenej  dohody o domácom kompostovaní medzi 
obcou a pôvodcami BRKO. 

(2) Na území obce sa nenachádza žiadne reštauračné zariadenie s prevádzkou kuchyne. 

(3) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob 
určených Obcou na zber komunálnych odpadov

8
  

(4) Zberné nádoby na zber kuchynského odpadu musia byť zabezpečené pred prístupom 
medveďa hnedého k odpadu v nich uloženom. Týka sa to rodinných domov, bytových domov, 
rekreačných objektov, ubytovacích , stravovacích, obchodných zariadení a iných 
podnikateľských subjektov nachádzajúcich sa pri vyššie uvedených objektoch. Zberné nádoby 
musia byť umiestnené v uzatvorenom priestore (oplotený priestor, prístrešok) alebo 
zabezpečené uzatváraním znemožňujúcom prístup medveďa hnedého k odpadu.  

 

§ 7 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

– elektroodpadov z domácností 
 

(1) Obec umožní výrobcovi elektrozariadení, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii 
zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia na ich náklady: 

a) zaviesť a  prevádzkovať  na  jeho  území  systém  oddeleného  zberu  elektroodpadu  
z domácností, 
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b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych 

odpadov. 

(2) Elektroodpad je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné 
priestranstvá Obce. 

(3) Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného 

odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. 

(4) Fyzická osoba, ktorá v Obci platí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
môže elektroodpad odovzdať bezplatne prostredníctvom mobilného zberu, ktorý Obec zverejní 
na svojej webovej stránke obecjalovec@alconet.sk a prostredníctvom obecného rozhlasu. 
Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň určeným spôsobom 
bezplatne odovzdať elektroodpad na určenom mieste. Zber elektroodpadu sa vykoná 
minimálne jedenkrát za rok. 

(5) Elektroodpadom  z domácností   sú   napr.   televízory,   rádiá,   počítačová,   kancelárska a 
telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, 
elektromotory, ručné elektrické náradie a pod. 

(6) Zakazuje sa odovzdať elektroodpad subjektom nevymedzeným v ods. 1 tohto paragrafu a tohto 
nariadenia. 

 
§ 8 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – odpadov z obalov a 
odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

(1) Obec vykonáva triedený zber komunálnych odpadov prostredníctvom zmluvne dohodnutej 

právnickej osoby oprávnenej podnikať v odpadovom hospodárstve a s odpadmi nakladať. 

(2) Odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov sú obaly a výrobky z papiera, skla, 

plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovov. 

(3) Obec využíva na zber  plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovov spoločné 
zberné nádoby, pričom musí zabezpečiť ich následné roztriedenie. 

(4) a) Zberné nádoby určené na ukladanie týchto odpadov musia byť farebne rozlíšené ich 
vyhotovením v nasledujúcich farbách: 

a) modrá pre zložku papier, 

b) zelená pre zložku sklo, 

c) hnedá pre kovové obaly, 

d) žltá pre zložku plast, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 

a kovové obaly. 

b) Na zber triedeného zberu komunálnych odpadov (papier, sklo, plasty, kovy a VKM) je 

alternatívne možné použiť tiež vrecový systém zberu. 

(5) Pre účely tohto nariadenia sú zložky tohto odpadu vymedzené takto: 
a) Plasty  sú  plastové  obaly  a výrobky  ako  číre  a farebné  fólie,  tašky,  vrecká,  vedrá a 

fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, 

fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov        

a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné 

plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických 

výrobkov, plastové okná a nábytok a pod. Nepatria sem obaly znečistené chemikáliami 

a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové 

krytiny, guma, molitan a pod. 

 

b) Kovy sú kovové obaly ako kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkové obaly, 

konzervy, oceľové plechovky a pod. Nepatria sem kovy hrubo znečistené zvyškami 

jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. 

c) Sklom sú sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od 

kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. Nepatria sem vrchnáky, korky, 

gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov 

fliaš, žiarovky, žiarivky a pod. 

mailto:obecjalovec@alconet.sk
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d) Papierom sú noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, 

lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 

plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierové obaly a pod. 

Nepatria sem umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou 

fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet, špinavý či mastný papier, 

kopírovací papier a pod. 

e) Medzi viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky patria viacvrstvové obaly 
od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, 
avivážnych prostriedkov a pod.. Nepatria sem viacvrstvové obaly od kávy, vreckových 
polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového 
prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných obalov. 

(6) a) V Obci je vykonávaný triedený zber komunálneho odpadu podľa podmienok dohodnutých  v 
zmluve s oprávnenou osobou podľa ods. 1) systémom ukladania týchto odpadov do 1100 l 
kontajnerov rozmiestnených v obci na príslušných kontajnerových státiach. 

b) Na základe legislatívnych zmien alebo záujmov obce je po dohode a uzavretí zmluvy medzi 
obcou a oprávnenou osobou podľa ods. 1 možné zaviesť zber triedeného komunálneho 
odpadu (papier, sklo, plasty, kovy a VKM) systémom vrecového zberu buď naraz všetkých 
zložiek alebo aj jednotlivo určenej samostatnej zložky. 

(7) V prípade mobilného triedeného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom iného subjektu, 
musí mať tento uzatvorenú zmluvu s Obcou aj príslušnou organizáciou zodpovednosti 
výrobcov. Iným subjektom je triedený zber v obci zakázaný a pôvodcom odpadu sa zakazuje 
odovzdať odpad vymedzený v ods. 2 iným subjektom. 

 

§ 9 
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých prenosných 

batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov 

(1) Obec umožní výrobcovi batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej 
organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory na ich náklady: 

a) zaviesť a prevádzkovať na jeho území systém oddeleného zberu použitých prenosných 
batérií a akumulátorov, 

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych 

odpadov. 

(2) Pôvodcovia odpadov môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať prostredníctvom 
mobilného triedeného zberu vykonávaného tretím subjektom, ktorý Obec zverejní na svojej 
webovej stránke obecjalovec@alconet.sk resp. vyhlásením prostredníctvom obecného 
rozhlasu. Oba tieto spôsoby zverejnenia mobilného triedeného zberu sú rovnocenné 
a nemusia byť používané navzájom súčasne. 

(3) Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdávať aj v rámci spätného 

zberu použitých batérií a akumulátorov, ktorý zabezpečuje výrobca. 

(4) Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich 

a na verejné priestranstvá Obce. 

(5) Iným subjektom je triedený zber v obci zakázaný a pôvodcom odpadu sa zakazuje odovzdať 
odpad vymedzený v ods. (2) iným subjektom. 

 

 
 

§ 10 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárnych  

a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 

(1) Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov (ďalej len liekov) a zdravotných pomôcok 
nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú 
povinné ich zhromažďovať

9
 a zabezpečiť odovzdanie príslušnému orgánu určenému na ich 

likvidáciu. 
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(2) Zakazuje sa nespotrebované lieky a zdravotné pomôcky ukladať do zberných nádob určených 
na komunálny odpad a vytriedené zložky komunálneho odpadu alebo vedľa nich a na verejné 
priestranstvá Obce. 

(3) Zber zdravotníckych pomôcok, ktoré sú elektroodpadom, je ustanovený v § 7 tohto nariadenia. 

(4) Ostatné zdravotnícke pomôcky  sa  posúdia  podľa  katalógu  odpadov  a naloží  sa  s nimi v 
súlade so Zákonom o odpadoch a týmto nariadením. 

 

 
§ 11 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a tukov 

(1) Obec zabezpečuje zber odpadových jedlých olejov a tukov z domácností so subjektom, ktorý 
prevádzkuje systém združeného nakladania s jedlými olejmi a tukmi tak, aby bol zabezpečený   
zber maximálne  10  krát  ročne.  Obyvatelia  zhromažďujú  odpad     v plastových pet fľašiach s 
funkčným uzáverom na dohodnutom vopred určenom mieste do špeciálnej nádoby, ktorú dodá 
zberová spoločnosť s oprávnením nakladať s takýmto odpadom. Nádoba bude umiestnená 
v priestoroch obecného úradu.  

(2) Iným subjektom je triedený zber tohto odpadu v obci zakázaný a pôvodcom odpadu sa zakazuje 
odovzdať takýto odpad iným subjektom. 

(3) Tento odpad je  zakázané zmiešavať s iným  odpadom a ukladať k odpadovým nádobám na 
komunálny odpad prípadne na iné verejné priestranstvá v Obci. 

 

§ 12 
Spôsob zberu objemného odpadu 

(1) Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do 

110 l alebo 1100 l odpadovej nádoby na zmesový komunálny odpad alebo príslušnej nádoby na 
triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou 
komunálneho odpadu a podobne. 

(2) Zakazuje sa odkladať objemný odpad vedľa zberných nádob určených na pravidelný zber 
komunálneho odpadu

10
 a na verejné priestranstvá Obce. 

(3) Obec zabezpečí podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka (spravidla na jar a na jeseň) 
zber a prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov     s 
objemom 5 a 7 m

3
. 

(4) Harmonogram a miesta, kde budú kontajnery umiestňované vyhlási Obec zverejnením na svojej 
webovej stránke obecjalovec@alconet.sk a prostredníctvom obecného rozhlasu. 

 

 
§ 13 

Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivín 

(1) Obec zabezpečuje zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z 

domácností s obsahom škodlivín prostredníctvom oprávnenej organizácie, s ktorou má 

uzatvorený zmluvný vzťah. 

(2) Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, 

kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a 

drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce 

nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami 

a pod. 

(3) Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob na komunálny odpad a 

vytriedené zložky komunálneho odpadu alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá Obce. 

(4) Obec  zabezpečuje  podľa  potreby,  najmenej  dvakrát  do  roka  (spravidla apríl a október)  

zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom 

škodlivín na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

(5) Obvyklé zberné miesta s konkrétnym termínom a časmi zberov budú zverejnené na webovej 
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stránke Obce obecjalovec@alconet.sk a prostredníctvom obecného rozhlasu. 

 

 

§ 14 
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík 

(1) Obec nezabezpečuje spätný zber odpadových pneumatík. 

(2) Držitelia odpadových pneumatík bezplatne odovzdávajú pneumatiky priamo distribútorovi 
pneumatík, predajcovi pneumatík resp. subjektu podnikajúcemu v oblasti služieb s týmto 
druhom tovaru bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru

11
. 

 

§ 15 
Spôsob zberu textilu 

(1) Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: použité šatstvo (napr. čisté a suché všetky druhy 
obnosených a nepotrebných odevov vrátane odevných doplnkov – čiapky, šály a pod.), textílie 
(tkaniny, koberce, obrusy, prikrývky, deky, posteľná bielizeň...). 

(2) Obec zabezpečuje zber textilu podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (spravidla apríl a 
október) 

(3) Obvyklé zberné miesta s konkrétnym termínom a časmi zberov budú zverejnené na emailovej 
adrese obecjalovec@alconet.sk a prostredníctvom obecného rozhlasu. 

(4) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len 
organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na 
vykonávanie tejto činnosti s Obcou a disponuje registráciou na uvedenú činnosť. 

 

 

§ 16 
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

(1) Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v katastrálnych 
územiach obce Jalovec, oznámi túto skutočnosť písomne na adresu Obce, e-mailom – 
obecjalovec@alconet.sk alebo telefonicky na čísle +421445596726 alebo osobne ústnym 
ohlásením na obecnom úrade počas úradných hodín. 

(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho 
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému   
orgánu   štátnej   správy   odpadového   hospodárstva   –   Okresný   úrad    v Liptovskom 
Mikuláši, Odbor starostlivosti o životné prostredie. 

(3) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom, môže 
akákoľvek fyzická alebo právnická osoba tiež priamo Okresnému úradu v Liptovskom Mikuláši, 
Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo Obci. 

 
 
 
 
 

§ 17 
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

(1) Zber drobného stavebného odpadu
12

 (ďalej len „DSO“) sa uskutočňuje formou množstvového 
zberu. Výška poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu je určená 
Všeobecne záväzným nariadením Obce

13
. 

(2) Zber DSO si zabezpečí pôvodca odpadu na svoje náklady a jeho zhodnotenie alebo 
zneškodnenie zabezpečí prostredníctvom oprávnenej osoby, s ktorou má Obec uzatvorenú 
zmluvu. 

(3) Zakazuje sa ukladať DSO do nádob na zmesový komunálny odpad a triedené zložky 
komunálneho odpadu alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá Obce. 
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§ 18 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jalovec č. 1/2021 o nakladaní s odpadmi bol 
vyvesený dňa 24.11.2021. 

(2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jalovec č. 1/2021 o nakladaní s odpadmi bol 
zvesený dňa 09.12.2021 

(3) Na Všeobecne záväznom nariadení obce Jalovec č. 1/2021 o nakladaní s odpadmi sa 
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Jalovci Uznesením č. 31/2021 zo dňa 10.12.2021 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2020 obce Jalovec o nakladaní s komunálnym odpadom. 

(5) Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalovec č. 1/2021 o nakladaní s odpadmi bolo vyvesené 
dňa 16.12.2021 

(6) Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalovec č. 1/2021 o nakladaní s odpadmi bolo zvesené 
dňa 01.01.2022 

(7) Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalovec č. 1/2021 o nakladaní s odpadmi nadobúda 
účinnosť dňom 01.01.2022. 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                               Ján M A T L O Ň 
                                                                                                                         starosta obce Jalovec 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1
 § 81 ods. 3  Zákona č. 79/2019 Z. z. zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) 
2
 § 81 ods. 8 písm. a) až j) Zákona o odpadoch 

3
 § 3 ods. 2 Zákona o odpadoch 

4
 § 12 až 15 Zákona o odpadoch 

5 
 § 49 ods. 1 VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Jalovec 
6
 § 80 ods. 1 Zákona o odpadoch 

7
 § 2 ods. 8 Zákona o odpadoch 

8
 § 83 ods. 3 písm. a) Zákona o odpadoch 

9
 § 74 ods. 3 a § 103 ods. 12 Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
10 

§ 4 ods. 2 tohto nariadenia 
11

 § 69 ods. 8 Zákona o odpadoch 
12

 § 80 ods. 5 Zákona o odpadoch 
13

 § 50 písm. b)  Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Jalovec 

 
 
 


