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 Obecné  zastupiteľstvo Obce Sečovská Polianka  sa podľa ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 79/2015 Z.z.“) a zák. č. 528/2004  Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zák. č. 528/2004 Z.z.“)  uznieslo na tomto  

 

Dodatku č. 1 k 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉMU  NARIADENIU 

OBCE  Sečovská Polianka 

č. 1/2013 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Sečovská Polianka 

 
Čl. I. 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sečovská Polianka č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi na území Obce Sečovská Polianka zo dňa 06.12.2013 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. v § 2 písm. b) sa mení a znie takto: 

 b) triedený  zber komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov - výrobky z plastov, papier 

a lepenka, sklo vrátane tabuľového obločného skla, viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze 

lepenky, kov, textil a obuv 

 

2. za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie takto:  

 

§ 4a 

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad 

 

 1. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. 

 2. Obec ustanovuje výšku nákladov  na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad takto: 

 - za zbernú nádobu  120 l    -  29,40 EUR s DPH 

 3. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad sú súčasťou miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zák. č. 528/2004 Z.z. 

 

3.  za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie takto: 



 

§ 9a  

 Nakladanie s veterinárnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami a nakladanie so 

zdravotníckymi pomôckami 

 1. Držiteľ veterinárnych liekov nespotrebovaných  fyzickými osobami je povinný odovzdať tieto lieky 

do verejných lekární. 

 2. Držiteľ zdravotníckych pomôcok nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať tieto 

zdravotnícke pomôcky do verejných lekární. 

 

4. v § 10 sa mení označenie takto: 

 

§ 10 

Nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

 

5. v § 10 sa odsek 1 mení a znie takto:  

 

 1. Na území obce sa zabezpečuje triedenie a zber týchto zložiek komunálneho odpadu z obalov a 

neobalových výrobkov 

a) papier a lepenka 

b) výrobky z plastov 

c) kov 

d) sklo vrátane tabuľového obločného skla 

e) textil a obuv 

f) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky 

 

6. v § 10 sa odsek 2 dopĺňa o písm. d), ktoré  znie takto: 

 d) Odpady z papiera sa v rámci triedeného zberu zberajú prostredníctvom firmy  Marius Pedersen 

a.s.,  Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov nad Topľou 

 

7. v § 10 sa odsek 3 dopĺňa o písm. d), ktoré  znie takto: 

 d) Odpady z plastu  sa v rámci triedeného zberu zberajú prostredníctvom Marius Pedersen a.s.,  

Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov nad Topľou 

 

8. v § 10 sa odsek 4 dopĺňa o písm. d), ktoré  znie takto: 

 d) Odpady z kovu  sa v rámci triedeného zberu zberajú prostredníctvom Marius Pedersen a.s.,  

Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov nad Topľou 

 

9. v § 10 sa odsek 5 dopĺňa o písm. d), ktoré znie takto: 

 d) Odpady zo skla sa v rámci triedeného zberu zberajú prostredníctvom Združenia obcí pre 

separovaný zber Zemplín n.o., Školská 331, 076 05  Cejkov 

 

10. v § 11 sa odsek 1 písm. c) mení a znie takto: 

 c) jedlé oleje a tuky z domácnosti 

 

11. do § 11 sa dopĺňa odsek 19, ktorý znie takto: 

 

 19. Držiteľ jedlých olejov a tukov z domácnosti je povinný odovzdať tieto oleje a tuky vo vhodných 

uzatvárateľných obaloch (napr. v použitých PET fľašiach) do označenej zbernej nádoby v priestoroch 

prevádzkarne Obce Sečovská Polianka.  



 

 

12. za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie takto: 

 

      § 11a 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

 1/ Akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba môže oznámiť umiestnenie odpadu na 

nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zák. č. 79/2015 Z.z. príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. 

 2/ Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho 

nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. 

 3/ Oznámenie sa podáva na adresu: 

 a) Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 

093 01 Vranov nad Topľou, 

 b) Obec Sečovská Polianka, Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka a to ústne, písomne, 

telefonicky na telefónnom čísle 488 2081, alebo elektronickou poštou na adrese: ousp@he.psg.sk. 

 

 

Čl. II. 

 

           Tento Dodatok č. 1 k  VZN Obce Sečovská Polianka č. 1/2013  o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

na území Obce Sečovská Polianka bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Sečovská Polianka  

uznesením č. 41/VIII/2017 dňa 18.12.2017 a  nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli obce. 

  
           

 

 

 

 

                           
                                                                                                            MVDr. Marián F e d o r 

                                                                                                                     starosta obce  
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