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DODATOK č. 3 
ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová č. 2 /2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kotešová, účinnému od dňa 19. 5. 

2016, Dodatku č. 1 účinnému dňa 1. 1. 2020  a dodatku č. 2, účinnému dňa 1.1.2021, ktorým sa  

 
 

v paragrafe 27  mení a dopĺňa nasledovná úprava 

 

§ 27  

Zberný dvor 

 

 

1. Zberný dvor je miesto, na ktorom môžu poplatníci obce odovzdať jednotlivé zložky komunálneho 

odpadu. Na zbernom dvore môžu občania obce Kotešová odovzdávať nasledovné odpady:  

 

a) 20 01 04 – obaly z kovu 

20 01 25 – jedlé oleje a tuky 

20 01 40 – kovy 

20 01 40 01 – meď, bronz, mosadz 

20 01 40 02 – hliník 

20 01 40 03 – olovo 

20 01 40 04 – zinok 

20 01 40 05 – železo a oceľ 

20 01 40 06 – cín 

20 01 40 07 – zmiešané kovy 

20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad 

20 03 07 – objemný odpad 

20 03 08 – drobný stavebný odpad 

  

2. Zberný dvor je prevádzkovaný zodpovednou osobou. Zodpovednou osobou na účely tohto VZN 

je obec. 

  

3. Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz 

komunálneho odpadu od fyzických osôb. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s 

komunálnym odpadom na území obce. 

 

4. Zberný dvor:  

a) sa nachádza v oplotenom areáli pri obecnom úrade na parcele C-KN č. 572 v katastrálnom 

území Kotešová 

b) má udelený Okresným úradom Bytča právoplatný súhlas na zber odpadov  

c) je prevádzkovaný v prevádzkových hodinách, ktoré sú zverejnené na webe obce a na 

zbernom dvore.  

d) Odvoz odpadov zo zberného dvora sa uskutočňuje v intervale podľa potreby a zabezpečujú 

ho spoločnosti, ktoré majú na tento účel uzavretú zmluvu s obcou. 

 

5. Na základe registrácie č. 06/2021 zo dňa 30.11.2021 Okresným úradom Bytča, odbor starostlivosti 

o životné prostredie Obec Kotešová prevádzkuje „malú kompostáreň“ – zariadenie na 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho dopadu zo zelene, ktorého ročná kapacita 

neprevyšuje 100 ton. Zariadenie sa nachádza na parcele C-KN č. 1934/4 v. katastrálnom území 

Kotešová. 



 

a) V „malej kompostárni“ sa zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad prevzatý v zbernom 

dvore 

                    20 01 38 – drevo iné ako uvedené v 20 01 37 

             20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad 

             20 03 02 – odpad z trhovísk 

 

PIATA  ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 31 

Záverečné ustanovenia 

1.  Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce  Kotešová ktoré nie sú upravované týmto 

Dodatkom č. 3, ostávajú v platnosti bez zmien. 

 

2.  Na tomto Dodatku č. 3 k Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce  Kotešová, sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Kotešovej dňa 2. 3. 2022, uznesením č. 11/2022 a nadobúda účinnosť dňom 18. 

3. 2022. 

 

 

 

       PhDr., Mgr. Peter Mozolík 

           starosta obce Kotešová 
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