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Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadene mesta 

Handlová č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobným stavebným odpadom na území mesta Handlová, v znení 

Doplnku č .1  

 
Schválené dňa: 14. 12. 2020 
Účinnosť od: 01. 01. 2021 

                                                   
Mesto Handlová podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  

 
vydáva toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Handlová č.  2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na 
území mesta Handlová, v znení Doplnku č. 1, ktorý bol schválený dňa 28. 2. 2019, účinný od 18. 03. 

2019. 
 

I. 
 

Všeobecne záväzné nariadene mesta Handlová č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným 
stavebným odpadom na území mesta Handlová sa mení a dopĺňa nasledovne:  
 
1.  V § 1 ods. 3 písm. a) sa mení a znie nasledovne: 
 
 „a) na jeden rodinný dom jedna 110 I nádoba (pri intervale vývozu 1x za 14 kalendárnych dní),“.  
 
 

II. 
 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 2/2016 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území mesta Handlová schválilo Mestské 
zastupiteľstvo v Handlovej dňa 14. 12. 2020.  

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území mesta Handlová bol vyvesený na 
úradnej tabuli mesta Handlová a na webovom sídle mesta Handlová  od 16. 11. 2020 do 14. 12. 2020. 

 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č. 2/2016 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území mesta Handlová nadobúda účinnosť 1. 
januára 2021.  
 

V Handlovej dňa 14.12.2020 

 

 

          Mgr. Silvia Grúberová 
          primátorka mesta 


