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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
obce Jakubova Voľa 

 
č. 32/2019 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Jakubova Voľa č. 15/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

 na území obce Jakubova Voľa 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Jakubova Voľa vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 
81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 
odpadoch“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 
 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 
VZN obce Jakubova Voľa č. 15/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Jakubova Voľa sa mení a dopĺňa takto: 
 
V Čl. 6 Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov, sa mení a dopĺňa bod 2 
a bod 4 nasledovne: 

2. Počet zberných nádob je určený na počet osôb, pričom 5 osôb v domácnosti má nárok na 1 
zbernú nádobu. Domácnosť, ktorá má viac ako 5 členov, má nárok na ďalšiu nádobu. 
Občania si môžu vyzdvihnúť zbernú nádobu na Obecnom úrade v Jakubovej Voli. 

4. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec. Náklady na 
zabezpečenie zbernej nádoby znáša obec a sú zahrnuté do miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V prípade, že občan žiada od obce ďalšiu 
zberovú nádobu skôr, ako po piatich rokoch užívania, znáša náklady na zberovú nádobu 
v plnej výške. 

Všetky ostatné body článku ostávajú bez zmien. 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh tohto VZN, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke obce Jakubova Voľa (www.jakubovavola.sk) v lehote podľa § 
6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

2. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli dňa 18.7.2019 
uznesením č. 250/2019 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli obce. 

 
 
 
                                             

    Ing. Magdaléna SASARÁKOVÁ, v.r. 
starostka obce 


