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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
obce Červenica pri Sabinove  

č. 2/2020, 

 

ktorým sa mení a  dopĺňa VZN č. 1/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Červenica pri Sabinove 
(Dodatok č. 1) 

 
 
 

§ 1 
 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Červenica 
pri Sabinove č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Červenica pri Sabinove nasledovne: 
 
1. § 2 ods. (8) nahrádza: 
 
(16) Komunálny odpad (KO) je 
         a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, 
skla,  
             kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických 
zariadení  
             a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu 
vrátane 
             matracov a nábytku   
         b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad 
svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. 
 
2. § 13 ods. (7) nahrádza: 
 
(2) Zber kuchynského odpadu od fyzických osôb obec nezavádza, nakoľko si uplatňuje 
výnimku podľa § 81 ods. 21 písm. B) zákona o odpadoch (100% domácností kompostuje 
vlastný odpad). 
 
3. V celom nariadení sa slovné spojenie „viacvrstvové kombinované materiály“ nahrádza 



slovným spojením „kompozitné obaly“ v príslušnom tvare. 
 
 
(2)  Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Červenica pri Sabinove 
1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Červenica pri Sabinove, vrátane ich číslovania, ostávajú nezmenené. 
 
 
 

§ 2 
 Záverečné ustanovenia  

 
(1) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 14. zasadaní Obecného 
zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove dňa  4.12. 2020 uznesením č. 122/2020 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť  1.1.2021 
 
 
 
 
 
                                                                                  .............................................. 
                                                                                        Ing. Pavol Spodník 
                                                                                             starosta obce 
 
 
 


