
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 
V Močenku dňa 29. 11. 2017                                              Číslo: 5 

                                                                                      Por. č.: 3  

 
Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok  

 

 
 

U Z N E S E N I E č. 5.3 – VI./OZ/2017 
 

zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 29. 11. 2017. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších zmien a doplnkov 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 

 
 

s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou prítomných poslancov 
 

 

 

VZN Obce Močenok č. 07/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa 

3. VZN Obce Močenok č. 07/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Močenok. 



Dôvodová správa 

 

V zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) boli novelou č. 90/2017 Z. z. zmenené ustanovenia týkajúce 

sa nakladania s odpadovými pneumatikami. 

 

V zmysle novelizácie ustanovenia § 69 zákona č. 79/2015 Z. z. sa spätný zber odpadových pneumatík 

môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou (pneuservis a pod.).  

V nadväznosti na uvedené výrobca pneumatík nie je povinný zabezpečiť spätný zber odpadových 

pneumatík len prostredníctvom distribútora pneumatík, ale aj na základe zmluvy s obcou, ak obec určí, 

že spätný zber sa bude vykonávať na zbernom dvore alebo na inom určenom mieste. V nadväznosti  

na uvedené sa menia aj povinnosti konečného používateľa pneumatiky, ktorý je povinný pneumatiku 

po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor 

alebo na iné miesto, ak tak obec určí ( § 72 zákona č. 79/2015 Z. z.) 

 

Možnosť odovzdať odpadovú pneumatiku na zberný dvor alebo na iné miesto určené obcou majú  

LEN FYZICKÉ OSOBY. Podnikatelia sú povinný naďalej odovzdať odpadové pneumatiky výlučne 

distribútorovi pneumatík.  

 

Je preto potrebné, aby sa nakladanie s opotrebovanými pneumatikami premietlo do existujúceho VZN 

o nakladaní s KO a DSO. 

Po dohode s majiteľmi pneuservisov v obci Močenok v návrhu VZN uvádzame, že pneumatiky od FO 

sa budú zbierať donáškovým spôsobom na adresách ich prevádzok. 

 

 


