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Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe § 6 ods. 21 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v spojení s ustanovením 
§ 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov2 a v spojení s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,3 vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek

č.  7 / 2021,

ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek 

č. 4/2019 a č. 2/2020

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 11/2020,4 sa mení 
a dopĺňa takto

1. Do ustanovenia § 2 ods. 3 sa dopĺňa veta: „Plomby označené nápisom: ,OBEC PERNEK 2021´ 
možno použiť najneskôr do 31. januára 2022.“.

1 § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravuje právomoc obce 
vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach štátnej správy prenesenej na obec: „Vo veciach, v ktorých obec 
plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. 
Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými 
zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, 
so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.“.
2 § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) je splnomocňovacím ustanovením 
na vydanie všeobecne záväzného nariadenia obce vo veciach upravených týmto zákonom.
3 § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je splnomocňovacím ustanovením na vydanie všeobecne záväzného nariadenia obce vo veciach 
upravených týmto zákonom.
4 Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi, už boli jedenkrát novelizované, a to všeobecne záväzným nariadením obce 
Pernek č. 11/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 4/2019 a č. 2/2020.
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2. Do ustanovenia § 2 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie: „Od 1. januára 2022 sa v obci Pernek zavádzajú 
plomby s nápisom: ,OBEC PERNEK 2022´, ktoré sú takto farebne rozlíšené:
a) plomba oranžovej farby pre 120 l zbernú nádobu,
b) plomba bielej farby pre 240 l zbernú nádobu,
c) plomba červenej farby pre 1 100 l zbernú nádobu.“.

3. Ustanovenie § 4 ods. 4 od 1. januára 2022 znie: „Minimálny počet vývozov zmesového komunálneho 
odpadu je osem. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa určuje takto 

Veľkosť zbernej 
nádoby

Sadzba za zbernú 
nádobu

Minimálny počet 
vývozov

Minimálny ročný 
poplatok

120 l 4,00 € 8 32 €
240 l 7,00 € 8 56 €

1 100 l 40,00 € 8 320 €

Čl. II

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi, v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 11/2020, 
sa mení a dopĺňa takto

1. Ustanovenie § 3 ods. 10 od 1. januára 2022 znie: „Držiteľ zmesového komunálneho odpadu 
je povinný pred vývozom zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa vykonáva jedenkrát za štyri 
týždne podľa harmonogramu zverejneného na webovom sídle obce Pernek, vyložiť zbernú nádobu 
pred svoje obydlie a označiť ju plombou5 s farebným rozlíšením podľa objemu zbernej nádoby: 
a) zberná nádoba s objemom 120 litrov sa označuje oranžovou plombou,
b) zberná nádoba s objemom 240 litrov sa označuje bielou plombou, 
c) zberná nádoba s objemom 1 100 litrov sa označuje červenou plombou.“.

2. Ustanovenie § 4 ods. 2 od 1. januára 2022 znie: „Na Zbernom mieste odpadov v areáli 
hospodárskeho dvora možno 
každú stredu počas celého kalendárneho roka v čase od 15:00 do 17:00 hod.,
každú sobotu v mesiacoch november až marec v čase od 13:00 do 15:00 hod.,
každú sobotu v mesiacoch apríl až október v čase od 13:00 do 16:00 hod.
odovzdať tieto druhy odpadu: 
a) odpad z papiera, 
b) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, 
c) drobný stavebný odpad, 
d) elektroodpad, 
e) kovový odpad,
f) odpadové pneumatiky.“.

5 Podľa § 2 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady: „Plombou sa na účely tohto VZN rozumie uzatvárateľný úzky pás z plastu, 
ktorým poplatník označí zbernú nádobu na odpad, ktorá má byť predmetom vývozu odpadu podľa harmonogramu 
vývozu odpadu zverejneného obcou Pernek buď na úradnej tabuli obce Pernek, alebo na webovom sídle obce 
Pernek, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.“.
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Čl. III

Účinnosť

(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 83/2021 zo dňa 
13.12.2021.

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 15.12.2021.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

                                                                                                 Ing. Martin Ledník
                                                                                                 starosta obce Pernek

Toto schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 7/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú 

všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 4/2019 a č. 2/2020 (ďalej len „VZN č. 7/2021“) bolo 

vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 15.12.2021 pod číslom expedovanej pošty: 999/21. 

V rovnaký deň bolo zverejnené aj na webovom sídle obce Pernek www.pernek.sk.

Toto schválené VZN č. 7/2021 bolo zvesené z úradnej tabule obce Pernek dňa ........................ 

pod číslom doručenej pošty: ............................... .

http://www.pernek.sk/

