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Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajecké Teplice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so 

zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov s a   u z n i e s l o  na tomto 

 

Všeobecne záväznom nariadení Mesta Rajecké Teplice  

č. 1/2018, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice 

č. 3/2016  

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Rajecké Teplice 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice sa mení a dopĺňa takto: 

 

Čl. 1 

 

1. V článku XVI sa v ods. 3. písm. b) mení bod  i., ktorý  znie: 

 

i. Triedený zber plastov sa vykonáva vo vreciach, ktorých vývoz sa uskutočňuje 

v stanovených termínoch, pričom mesto zabezpečí informovanosť občanov 

o termínoch vývozu plastov osobitným oznamom zverejneným prostredníctvom 

miestnej tlače, rozhlasu, internetovej stránky a pod.   

 

 

2. V článku XVI sa v ods. 3. písm. e) mení bod  i., ktorý  znie: 

 

i. Triedený zber VKM (viacvrstvových kombinovaných materiálov) sa vykonáva vo 

vreciach v rovnakom termíne ako zber plastov.  

 

 

3. V článku XIX sa v ods. 3. za prvú vetu dopĺňajú nasledujúce vety, ktoré znejú: 

 

Mesto ďalej zabezpečuje dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období, kampaňový 

zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. O termínoch a spôsobe zberu 

tohto odpadu budú občania informovaní v dostatočnom časovom predstihu osobitným 

oznamom, pričom sa využijú obvyklé spôsoby zverejňovania oznamov. 

 

Čl. 2 

 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajecké Teplice uznesením      

č. 9/2018 dňa 22. 02. 2018. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 01. 04. 2018. 

 

 

V Rajeckých Tepliciach, dňa 23. 02. 2018 

 

 

       Mgr. Katarína Hollá  

            primátorka mesta  


