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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 - Dodatok č. 2, 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016  

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

na území obce Borský Svätý Jur. 
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VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Borskom Svätom Jure dňa 14.12.2020,              

Uznesením číslo 276/2020.  
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VZN nadobúda účinnosť dňom  01.01.2021 

 

                                     

        



     Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur na základe ustanovenia § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 

§ 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov vydáva toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 - Dodatok č. 2, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 

 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Borský Svätý Jur. 

 

 

1. V ČASTI III, odsek 1. Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom sa pôvodný 

odstavec 2e) ruší a nahrádza sa novým odstavcom 2e) v nasledujúcom znení: 

 

e) plastové vrecia o objeme 120 l označené logom, minimálne množstvo je 5 ks/rok pre 

jednu nehnuteľnosť.  

      Tieto plastové vrecia môžu príležitostne občania využiť na komunálny odpad aj 

v prípadoch, ak majú viac odpadu ako sa dá vložiť do smetnej nádoby. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure sa uznieslo na vydaní tohto                         

Dodatku č. 2 na svojom zasadnutí dňa 14.12.2020 uznesením č. 276/2020. 

3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021.   

 

 

 

                                                                                             Mgr. Anna Kratochvílová 

                                                                                               starostka obce 

  

 

 


