
 
 

Obec Močenok 

 

 

NÁVRH 

 

 

 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. ....../2017, 

 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 05/2016 O NAKLADANÍ  

S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI  

NA ÚZEMÍ OBCE MOČENOK 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6  

ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 03. 10. 2017 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 03. 10. 2017 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 03. 10. 2017 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 03. 11. 2017 

Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

- elektronicky na adresu: sekretariat@mocenok.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ obce dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  



 

 

Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods.8, ods.18 písm. b) 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

(ďalej len „zákon o odpadoch“) 

 sa dňa ............................... uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. ....../2017 

 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 05/2016 O NAKLADANÍ  

S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI  

NA ÚZEMÍ OBCE MOČENOK 

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Močenok (ďalej len „VZN“) sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

1.) Čl. II. Základné pojmy, bod 33- Vyhradený výrobok, text sa dopĺňa na konci o slovo pneumatiky 
 

33. Vyhradený výrobok: jedná sa o elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obalové výrobky, 

neobalové výrobky a pneumatiky. 

 

2.) Čl. XIII. Triedený zber komunálneho odpadu, bod 3 sa dopĺňa o písmeno h) 
 

h) pneumatiky 

patria sem: pneumatiky vyzbierané od fyzických osôb na mieste uvedené v Čl. XIII  

ods. 4. písm. i) tohto VZN. 

 

 

3.) Čl. XIII. Triedený zber komunálneho odpadu, bod 4 sa dopĺňa o písmeno i) 
 

i) pneumatiky – zbierajú sa donáškovým spôsobom len od fyzických osôb na adrese: 

–Pneuservis VOROS, Nitrianska 1256/84, 951 31  Močenok  

- Pneuservis - Lenčeš Vladimír, Školská 1712/28, 951 31  Močenok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIII.  

Záverečné ustanovenia 

1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol návrh VZN Obce Močenok č. xx/xxxx, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 05/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom na území obce Močenok zverejnený na úradnej tabuli obce Močenok  

a na internetovej stránke obce Močenok dňa xx.xx.xxxx. 

2. Obecné zastupiteľstvo v Močenku sa uznieslo na vydaní tohto VZN  

dňa xx.xx.xxxx a schválilo ho Uznesením x.x – x/OZ/2017.  

3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a účinnosť 15-tnym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.  Po vyvesení na úradnej 

tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade v Močenku. 

 

 

 

V Močenku ........................... . 

 

 

 

........................................................... 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 

 

 

 

 

 

 

 

Červeným písmom a žltým podfarbením je nové, upravené, doplnené. 


