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Obec Kuklov na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa 

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

Dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia, 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuklov č. 2/2016 o odpadoch. 

V  § 9 Zber triedených zložiek odpadu sa odsek: 

-   1. dopĺňa novým textom:  - 20 01 10 šatstvo 

                                                   - 20 01 99 odpady inak nešpecifikované /obuv/ 

-   5. nahrádza novým textom, ktorý znie: 

        Obec zavádza a vykonáva pravidelný triedený zber šatstva, textílii a obuvi do zberných nádob  

        určených na tento druh odpadu umiestnených na zbernom mieste v obci.  

        Náklady na zberné nádoby znáša obec.  

-   7. nahrádza novým textom, ktorý znie: 

       Obec zabezpečuje a vykonáva zber dreva  - z orezov a výrubu stromov a krovinatých    

       porastov zmluvným partnerom do veľkokapacitného kontajnera umiestneného na zbernom 

       mieste v obci. 

-   9. považuje za odsek 8 

- 10. považuje  za odsek 9 

- 11. považuje za odsek 10 a nahrádza sa novým textom, ktorý znie: 

         Obec zabezpečuje zber a odvoz objemného odpadu zmluvným partnerom do veľkokapacitných   

         kontajnerov umiestnených na zbernom mieste v obci. 

- 12. považuje za odsek 11         

       

                                  Záverečné ustanovenie dodatku   

 

1. Tento Dodatok č. 3/2021 k VZN č. 2/2016 o odpadoch bol schválený na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Kuklove dňa 16.12.2021, uznesením č. 50/2021. 

2. Tento Dodatok č.3/2021 k VZN č. 2/20016 o odpadoch nadobúda účinnosť 15-tym dňom od 

vyvesenia na úradnej tabuli obce Kuklov. 

 

Kuklov 17.12. 2021                                                                            Iveta Holková 

                                                                                                               starostka obce   


