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Obecný úrad v Sačurove na základe ustanovení § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ustanovenie § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a   pre 
katastrálne územie obce Sačurov toto: 

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 č. 5 /2013  

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  
na území  obce Sačurov  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť  
podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane 
biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a elektroodpadov z domácností s cieľom 
zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce, chrániť životné 
prostredie a čistotu v obci. 
2. Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného 
zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými 
odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. 
3. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Sačurov. 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
Pojmy sú definované podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov : 
 
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade 
so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia 
týchto odpadov. 
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa 
odpad nachádza. 
4. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania 
a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa. 
5. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a 
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 
6. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.  
7. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. 
8. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti, vznikajúce na území obce pri činnosti 
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická 
osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom  
výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej  
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osoby - podnikateľa, za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností 
slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, 
alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z 
garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady 
vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce 
alebo v správe obci, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej 
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 
9. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad 
po vytriedení zložiek. 
10. Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác 
zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac akom 1 m3 
ročne od jednej fyzickej osoby. 
11. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky a 
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a 
porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. 
12. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov 
[§ 68 ods. 3 písm. e)]. 
13. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac 
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch. 
14. Elektroodpad z domácností je elektroodpad pochádzajúci z domácností fyzických osôb 
a z obchodných, priemyselných inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením 
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 
15. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 
16. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady 
trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, 
na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby         
( interná skládka ), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na 
dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú 
odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, 
zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením 
nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok. 
 

§ 3 
 Systém zberu a prepravy komunálnych odpadov 
 
1. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný : 

a) predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady, zneškodňovať odpady spôsobom 
na to určeným, 
b) zapojiť sa do systému zberu KO a DSO v obci, 
c) zapojiť sa do separovaného zberu zavedeného v obci, triediť odpad na jednotlivé 

zložky, 
d) v zmysle vytvorených podmienok na separovaný zber ukladať ho do príslušných 

zberných vriec, 
e) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci podľa tohto VZN, 
f) ukladať KO a ich oddelené zložky za účelom ich zberu na miesta určené týmto VZN 

a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci, 
g) zberné nádoby  zabezpečiť proti odcudzeniu, 
h) dbať na to, aby KO bol na odvoz riadne pripravený a aby boli umožnené všetky 
činnosti spojené s riadnym odvozom odpadu, 

i) zabezpečiť na vlastné náklady odvoz DSO(drobného stavebného odpadu) na skládku 
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najneskôr do 7 dní od jeho uloženia na voľnom priestranstve, 
j) uhrádzať poplatok za KO a DSO vo výške a za podmienok určených vo VZN 

o miestnych poplatkoch, 
k) jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín nemiešať do KO a zabezpečiť ich 

vhodné zhromaždenie.  
2. Zakazuje sa zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane 
odpadu z cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb 
a občianskych združení, ak sú súčasťou KO.  
3. Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorej podmienky umožňujú vykonávať separovaný 
zber, nahlási túto skutočnosť obecnému úradu, alebo zmluvnej organizácii, s ktorou budú 
dohodnuté podmienky separovaného zberu. 
4. Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý vykonáva separovaný zber, zabezpečí na 
ukladanie vyseparovaného odpadu zodpovedajúce zberné nádoby (špeciálne 1100 litrové 
kontajnery, alebo farebné plastové vrecia) na vlastné náklady.  
5. Obec  určuje nasledovné typy zberných nádob :  

a) 110 ( 120 ) litrová oceľová alebo plastová nádoba ( KUKA ), 
b) 1100 litrový oceľový kontajner, 
c) 7000 litrový veľkoobjemový kontajner ( VOK ) – ramenový systém, na biologický 

odpad, drobný stavebný odpad, 
d) PVC vrecia na zber separovaného odpadu 

6. Požitie iných typov nádob nie je prípustné. Určené typy nádob sa prednostne doporučujú : 
a) pri rodinných domoch sa určujú 110 litrové ( 120 l ) KUKA nádoby, 
b) pri ZŠ a na cintoríne sú umiestnené 1100 litrové kontajnery,  
c) vo vybraných lokalitách v obci  budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery VOK, 

ktoré sú určené predovšetkým na likvidáciu odpadov väčších rozmerov, drobných 
stavebných odpadov, ( VOK–y sú určené len pre občanov obce, nie pre 
podnikateľov), 

d) v individuálnych ojedinelých prípadoch je možné dohodnúť so zmluvnou 
organizáciou aj iný spôsob zberu a prepravy odpadu (predovšetkým drobných 
stavebných odpadov, napr.: odvezením nákladným automobilom priamo na   
skládku, alebo na zberný dvor ).  

7. Zabezpečenie zberných nádob :  
       a)  zberné nádoby ( 110, 120 litrové ) si zakúpi každá domácnosť a majiteľ PJ. Zberné  
            nádoby  zabezpečí obec , 
       b) 1 100 litrový oceľový kontajner na zberné miesta zakúpi obec, 
       c) 7 000 litrový veľkoobjemový kontajner ( VOK ) – ramenový systém zabezpečí na 
            vlastné náklady obec. 
8. Ak obec kontrolou vykonanou u pôvodcu alebo držiteľa odpadov zistí, že vzhľadom na 
množstvo ním produkovaných odpadov počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť 
obstaranie ďalšej zbernej nádoby. 
9. Do zberných nádob sa nesmú ukladať druhotné suroviny, objemné predmety všetkého 
druhu, priemyselné obaly z obchodnej činnosti, odpady z potravinových výrobní, z predajní 
mäsa, zo zdravotných zariadení, kyseliny, tekuté látky, zápalné látky, opotrebované batérie, 
akumulátory a pod. 
10. Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať, tie, ktoré sú opatrené krytom sa musia po 
vložení odpadov uzavrieť. 
11. Vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné 
nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať na to, aby :  

a) zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo parkovisku, 
b) vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným 

nádobám pre účely prepravy, 
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c) umiestnením zberných nádob nebol rušený vzhľad okolia a hygiena prostredia, 
d) sa nenachádzali na náveternej strane, v blízkosti okien, detských ihrísk, 

frekventovaných miest, 
e) zberné nádoby boli na spevnenom podklade. 

12. Na chodníkoch môžu byť zberné nádoby umiestnené len na dobu nevyhnutnú počas zberu. 
13. Vyberať zo zberných nádob v nich zhromaždené odpady pred ich prepravou je zakázané. 
14. Harmonogram vývozov jednotlivých nádob : 

a) 110 , 120 litrové nádoby  - 26 vývozov / rok ( 1 x za 2 týždne )  
b) 1100 litrové nádoby - 26 vývozov / rok  ( 1x za 2 týždne ) 
c) veľkoobjemové kontajnery VOK umiestnenie na určených zberných miestach   
     - podľa potreby počas celého kalendárneho roka ( frekvencia je závislá od  

  naplnenia jednotlivých VOK – ov ) 
d) PVC vrecia na separovaný zber 

-  sklo - 3 x v roku ( január, jún, november ) 
-  papier - 2 x v roku ( marec, október ) 
-  PET fľaše - 10 x v roku ( 1x v mesiaci okrem marca a septembra ) 
-  zmiešané plasty - 2 x v roku ( marec, september ) 
-  elektroodpad a kovové obaly 2 x v roku ( apríl, júl ) 

 
§ 4 

Spôsob triedenia zberu zložiek komunálnych odpadov 
 
1. Obec Sačurov zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov 
     pre nasledovné zložky : 

a) sklo 
b) papier, lepenka, 
c) PET fľaše 
d) zmiešané plasty    
e) elektroodpad a kovy, 

2. Na zber zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov z rodinných domov slúžia  
    špeciálne igelitové vrecia. Zber zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov 
    z rodinných domov je organizovaný pravidelným odnáškovým spôsobom podľa zberného  
    plánu. 
5. O konkrétnych termínoch zberu zložiek zberu komunálnych odpadov obec informuje  
    formou letáka (je doručený do každej domácností) a obecného rozhlasu, prípadne iným 
    vhodným spôsobom. 
6. Nepoužité liečivá po uplynutí doby použiteľnosti odoberajú lekárne na území okresného  
    mesta. 
7. Podnikateľské subjekty môžu v prípade záujmu kontaktovať spoločnosť FURA s.r.o. 
    Košice o zabezpečenie separovaného zberu a vývozu nebezpečného odpadu. 
8. Vývoz pneumatík, tetrapakov a nebezpečného odpadu je spoločnosťou FURA s.r.o. 
    spoplatnený  

§ 5 
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 
1. Obec zabezpečuje zber drobného stavebného odpadu ( do 1 m3 na osobu ročne ) , 

ktorý vznikne pri bežných udržiavacích prácach zabezpečovaných FO - 
nepodnikateľom v rámci zberu objemového odpadu. Držiteľ drobného stavebného 
odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť. Zvyšná časť sa 
umiestni do kontajnerov. 

2. Obec kontajner poskytne občanovi na jeho náklady. 
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§ 6 

Spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi 
 

1. Obec Sačurov zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom škodlivín 
nezabezpečuje.  
2. Nebezpečný odpad môžu občania obce individuálne odovzdať  zmluvnej organizácii – 
firme FURA s.r.o. Košice. 
 

§ 7 
Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

 
1. Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 
biologický rozložiteľného komunálneho odpadu ( §39, ods. 18.) V obci viac ako 60% 
obyvateľov kompostuje vlastný odpad. Každý pôvodca je povinný si zabezpečiť jeho 
skompostovanie na vlastnom alebo užívanom pozemku. Na cintoríne sú umiestnené 
veľkoobjemové kontajnery. 
2. Biologický rozložiteľný kuchynský odpad: 
a) Za nakladanie s biologický rozložiteľným kuchynským odpadom zodpovedá 
prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych 
odpadov v obci. 
b) Náklady spojené so zberom, skladovaním prepravou a spracovaním vrátane nákladov na 
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne. 
c) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby 
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné 
živočíchy. 
d) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 
e) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc teploty 
prostredia ( leto, zima ), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. 
f) Na zabezpečenie zberu, prepravu a ďalšie nakladanie s odpadom,  musí mať 
prevádzkovateľ kuchyne uzatvorenú zmluvu so subjektom, ktorý je oprávnený túto činnosť 
vykonávať. 
 
                                                                           § 8 

Povinnosti pôvodcov odpadov 
 
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom,  
vyprodukovaný odpad odovzdáva v zmysle tohto VZN podľa zberného plánu obce.  
2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, 
ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k 

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,  
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu 

3. Zakazuje sa: 
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade 

s týmto VZN, 
b) zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto VZN, 
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného zdroja, 
d) zmiešavať s KO kvapalné odpady, odpady ktoré sú v podmienkach skládky výbušné  

a horľavé,  odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, 
e) zneškodňovať odpad riedením za účelom znižovania koncentrácie nebezpečných 
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látok. 
4. Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu 
vrátane zberu a úpravy vykonáva. 
5. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 
umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne 
obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť 
nachádza. 
6. Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku 5, z vlastného 
podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce začne konanie o zistenie 
osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom; 
takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na 
vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je 
povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má 
na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou, alebo obcou, ak túto činnosť obec zabezpečuje 
sama. 
7. Ak sa podľa odseku 6 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti  
v rozpore s týmto zákonom, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či 
vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti :  
a.)  je pôvodcom odpadu,  
b.) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať 
podľa osobitných predpisov, alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu, alebo 
c.)  mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.  
8. Ak sa v konaní podľa odseku 7 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi 
nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, niektorá zo 
skutočností uvedených v odseku 7 písm. a) až c), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie 
odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti; 
odsek 6 druhá veta platí rovnako. 
9. Ak sa podľa odseku 6 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v 
rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa odseku 7 nepreukáže niektorá zo 
skutočností uvedená v odseku 7 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo 
zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia; ak ide 
o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na 
vlastné náklady zabezpečí mesto, na ktorom území boli tieto odpady umiestnené v rozpore     
s týmto zákonom. 
10. Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 8 
alebo 9, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za 
uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom. 
 
 

§ 9 
Povinnosti obce 

 
Obec je povinná: 
a) vypracovávať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva, 
b) uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou, alebo fyzickou osobou s právom podnikania, 

na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu, 
c) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve, 
d) dávať v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo 

stavebnej činnosti s výnimkou DSO, 
e) zabezpečovať prostredníctvom médií informovanosť pôvodcov odpadu o zbere, preprave 

a zneškodňovaní odpadu. 
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§ 10 
Odpady zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov 

 
1. Každý vlastník resp. užívateľ zelenej plochy je povinný biologicky rozložiteľný odpad zo 
zelene skompostovať buď vo vlastnom zariadení alebo zabezpečiť si jeho skompostovanie 
u zmluvnej organizácie v jej kompostárni. 
2. Je zakázané biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob a zberných vriec na 
KO a DSO. 
3. Je zakázané spaľovať odpad zo zelene napr. suchu a mokrú drevenú hmotu z ošetrovania 
drevín, trávu, burinu, listy a pod. 
4. Zber, prepravu, zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia biologického rozložiteľného 
odpadu vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane parkov a cintorínov) zabezpečuje 
obec, ktorá vykonáva jeho údržbu. 
 

§ 11 
Sankcie  

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:  
 a) polícia, 
 b) poverení pracovníci obecného úradu, 
 c) príslušné orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií, 
 d) poslanci OcZ, 
 e) iné osoby poverené starostom obce. 
2. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce. 
3. Nedodržiavanie ustanovení tohto VZN, ak nejde o trestný čin, sa postihuje ako priestupok 
pokutou do 33 €. 
4. Okrem toho za porušenie tohto VZN môže starosta obce podľa § 13 ods. 9 zákona č. 
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe alebo 
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6.638,- €. 
 

§ 12 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený dňa 18.09.2013 na úradnej tabuli Obce Sačurov. 
2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2003 
o nakladaní s odpadmi. 
3. Toto VZN: 
Bolo schválené uznesením č. 226 / 2013 Obecného zastupiteľstva obce Sačurov zo dňa  
03.10.2013. 
Vyhlásené dňa 04.10.2013 vyvesením na úradnej tabuli obce Sačurov. 
Zvesené dňa 19.10.2013.  
VZN č. 5/2013 nadobúda účinnosť dňa 20.10.2013 
 
 
 
        Peter Barát  
                  starosta obce 
 

 
 
 


