
Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach na základe § 6 zák. č.369/1990 Zb.                

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 81, zákona č. 

79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o odpadoch“)  

 

vydáva pre územie obce Chocholná-Velčice 

 

Dodatok č. 1  

K všeobecne záväznému nariadeniu obce Chocholná - Velčice  

č. 1/2016 

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Chocholná-Velčice  
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Chocholná-Velčice sa mení a dopĺňa takto:  

 

§ 14 odsek 1, sa mení a znie:   

Obec nezabezpečuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, nakoľko na 

základe uzavretých Dohôd o triedenom zbere komunálnych odpadov a domácom 

kompostovaní biologických odpadov uzatvorených medzi pôvodcami odpadu a obcou 

v predchádzajúcich rokoch je preukázané, že viac ako 50 % obyvateľov obce kompostuje 

vlastný odpad (§ 81, ods. 21 b,  zákon o odpadoch). 

Pôvodcovia odpadu si zhodnocujú biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na vlastnom 

pozemku domácim kompostovaním.  

 

§14 odsek 4,  dopĺňa sa :  

Na základe uznesenia č. 21/2016-OZ zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22. apríla 

2016 obec plánuje zabezpečiť kompostéry pre každú domácnosť z Operačného programu: 

Kvalita životného prostredia – výzva: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných 

odpadov. Výzva do dnešného dňa nie je zverejnená, čaká sa na jej zverejnenie. Účinnosť sa 

posúva do času zrealizovania výzvy.  

 

 

V Chocholnej-Velčiciach dňa 12.12.2016 

 

 

 

                _____________________________

                 Ing. Alena Bulková, starostka obce 



 

  dňa 

1. Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli v obci Chocholná-Velčice  24.11.2016 

2. Návrh dodatku zvesený z úradnej tabule v obci Chocholná-Velčice  12.12.2016 

3. 
Návrh dodatku zverejnený na internet. stránke obce Chocholná-

Velčice 
24.11.2016 

4. 
Návrh dodatku stiahnutý z internetovej stránky obce Chocholná-

Velčice  
12.12.2016 

5. Návrh dodatku schválený obecným zastupiteľstvom 9.12.2016 

6. Dodatok vyvesený na úradnej tabuli v obci Chocholná-Velčice  12.12.2016 

7. Dodatok  zverejnený na internetovej stránke obce Chocholná-Velčice  12.12.2016 

8. Dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017 

 

 


