
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 8/2004 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN mesta Komárno číslo 2/2004 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými staveb nými odpadmi 
(VZN o odpadoch) 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 zákona SNR č.369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov,  § 4 ods.3 písm. f) a g) citovaného zákona a v súlade 
s § 39 ods.4 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Článok 1 
 

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno 2/2004 o o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V § 2 ods.1  sa vkladá nové písmeno g) v znení: 
 
„ g)  Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri  

ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je 
priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.“ 

 
2. V § 2 ods.2 sa vypúšťa. Doterajší ods. 3 sa označuje ako ods. 2. 
 
3. V § 5 ods.2 písm. a) na konci vety sa mení čiarka na bodkočiarku a veta pokračuje slovami: 

„ak pôvodca je právnická osoba, alebo podnikateľ, platí pre neho systém množstvového 
zberu,“ 

 
4. V § 6 ods. 3 písm. c) znie: 
 

„ c) právnické osoby a podnikateľov voliteľný z nasledovných troch druhov zberných nádob, 
a z piatich intervalov vyprázdnenia, pričom počet zberných nádob sa určuje podľa 
skutočnej potreby : 

              typ zberných nádob                         interval vyprázdnenia 
                  110 l                                                  1x týždenne 
                  120 l                                                  2x týždenne 
                1100 l                                                  5x týždenne 
                                                                            1x za dva týždne 
                                                                            1x za mesiac „ 
 

Článok 2 
Prechodné a závere čné ustanovenia 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa  3. júna 2004.               
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2004.    

 
 
 

MUDr. Tibor Bastrnák 
     primátor mesta 

 


