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Dodatok č. 2 k 

 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Blatnica 

 
Obec Blatnica, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. f) a §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov vydáva túto 

 

Z M E N U č. 2 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Blatnica bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva 

č. 38/2016 zo dňa 19.9.2016 a účinnosť nadobudlo dňom 01.01.2017 nie však skôr ako 15 dňom od 

vyvesenia VZN. Mení a dopĺňa sa takto: 

 

 

Časť III.  § 7 sa upravuje v celom rozsahu takto: 

 

III. Časť  

§ 6 Spôsob zberu a prepravy objemného odpadu 

 

Z 

 

(1) Objemný odpad ja nadrozmerný komunálny odpad, ktoré sa svojou veľkosťou a povahou 

nespĺňa podmienky uloženia do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad ( napr. 

nábytok) 

(2) Minimálne dvakrát za rok v jarnom a jesennom období budú pristavené veľkokapacitné 

kontajnery v obci na zber a prepravu objemného odpadu oprávnenou organizáciou v zmysle 

zmluvy. 

(3) Obec zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred osobitným 

oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce ( na webovom sídle 

obce, v miestnych novinách, rozhlasom, letákmi. 

 

 

NA 

 

(1) Objemný odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý  svojou veľkosťou a povahou nespĺňa 

podmienky uloženia do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad ( napr. nábytok, okná, 

dvere, matrace, postele, pohovky atď. ) 

(2) Minimálne dvakrát za rok v jarnom a jesennom období budú pristavené veľkokapacitné 

kontajnery v obci na zber a prepravu objemného odpadu oprávnenou organizáciou v zmysle 

zmluvy. 

(3) Obec zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred osobitným 

oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce ( na webovom sídle 

obce, v miestnych novinách, rozhlasom, letákmi. 

 

 

 

 

Časť V.  § 18 sa upravuje v celom rozsahu takto: 
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§ 17 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad „BRKO“ 

 

Z 

 

(1) Je zakázané biologicky rozložiteľný kuchynský odpad vhadzovať do nádob na zmesový 

komunálny odpad a do nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo ukladať 

vedľa týchto nádob alebo ukladať na verejné priestranstvá obce. Biologicky rozložiteľný odpad 

kompostovať. 

(2) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patrí: 

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: 

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, 

zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené 

zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, 

použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá 

lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov 

a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení 

spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov 

sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň. 

 

Obec Blatnica nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 

Dôvodom je ekonomická neúnosnosť, pretože pre nakladanie s týmto odpadom nemožno určiť 

poplatok hornej hranice sadzby miestneho poplatku.  

Obec Blatnica preukazuje, že najmenej 50% domácností tento odpad kompostuje. 

 

NA 

 

(1) Je zakázané biologicky rozložiteľný kuchynský odpad vhadzovať do nádob na zmesový 

komunálny odpad a do nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov, alebo 

ukladať vedľa týchto nádob a taktiež ukladať na verejné priestranstvá obce. 

(2) Obec zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad môžu občania nosiť do nádoby pri obecnom úrade. 

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad: 

Patria - šupky z čistenia zeleniny a ovocia, pokazené, nahnité ovocie a zelenina, potraviny po 

záruke BEZ obalov, starý chlieb, pečivo, koláče, keksy, ryža, cestoviny, zemiaky, mäso, ryby, 

mliečne výrobky, vajíčka a škrupiny z vajec, kávové a čajové zvyšky atď. 

Nepatria - plasty, kovy, tetrapaky, papier, sklo vrátane obalov, zelený odpad (tráva, lístie atď.),  

použitý jedlý olej a tuky, tekutý odpad (polievky, omáčky, mlieko, voda), uhynuté zvieratá 

a exkrementy, ohorky z cigariet a kosti  atď. 

Šupky z čistenia zeleniny a ovocia, škrupiny z vajec, kávové a čajové zvyšky môžu občania 

ukladať aj do nádoby na zelený odpad určenú na zber trávy, lístia, konárov a pod. 

(3) Občania majú založené aj vlastné kompostoviská. 

(4) Obec nezabezpečuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorý je 

pôvodom z reštauračných zariadení „reštauračný odpad“ alebo iných stravovacích zariadení. 

Zber kuchynského odpadu si tieto zariadenia zabezpečujú na vlastné náklady . 
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Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Blatnica bol schválený uznesením 

Obecného zastupiteľstva č. 5/2021 zo dňa 26.4.2021 a účinnosť nadobúda 15-tym dňom odo dňa 

jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

        starosta obce Blatnica 

 

 

Vyvesené dňa 3.5.2021 


