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Dodatok č. 1 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 zriedení 

v znení neskorších predpisov a podľa §6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva túto 

 

Z M E N U č. 1 

 

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.  § 6 sa upravuje v bode 4. takto: 
 

III. Časť  

§ 6 Spôsob zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov 

 

(1) V obci zavedený množstvový zber zmesových komunálnych odpadov. 

(2) Obec zavedie množstvový zber zmesového komunálneho odpadu na základe žiadosti u takej 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý preukáže, že 

a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné, 

b) komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo 

iným nežiaducim únikom. 

(3) Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach: 110 l, 120 

l, a 1100 l. 

(4) Počet zberných nádob je určený na počet osôb, pričom jedna domácnosť má nárok na 1 zbernú 

nádobu. V prípade potreby si obyvatelia môžu dokúpiť ďalšiu zbernú nádobu podľa cenníka 

Obecného úradu za 25,56 €/ks. 

(4)  Počet zberných nádob je určený na počet osôb, pričom jedna domácnosť má nárok na 1 

zbernú nádobu. V prípade potreby si obyvatelia môžu dokúpiť ďalšiu zbernú nádobu na  

obecnom úrade. 

(5) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. 

Občania si môžu zakúpiť nádobu na obci, resp. v spoločnosti Brantner Fatra, resp. v sieti 

obchodov, 

(6) Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje raz za dva týždne počas roka 

( každý nepárny ) v zmysle harmonogramu zverejneného na webovom sídle, rozhlasom, letákmi 

novinami Blatnica 

(7) Vývoz komunálneho odpadu vykonáva oprávnená organizácia na základe zmluvy podľa 

určeného harmonogramu, ak pôvodca odpadu: 

a) má zbernú nádobu umiestnenú na verejne prístupnom mieste a sprístupnenú na vyprázdnenie 

počas vývozu komunálneho odpadu 

b) nemá zbernú nádobu preplnenú a obsah zbernej nádoby sa dá vyprázdniť 

c) má zbernú nádobu spôsobilú na vyprázdnenie, t.j. zberná nádoba nie je poškodená, zablokovaná 

atď. 
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Časť IV.  § 10 sa v bode 1 dopĺňa takto: 

 

IV. Časť 

§ 10 Spôsob zberu a prepravy triedených zložiek komunálnych odpadov 

 

(1) V obci sa vykonáva triedený zber: 

(8) elektroodpadov z domácností, 

(9) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 

(10) odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

(11) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 

zdravotníckych pomôcok, 

(12) jedlých olejov a tukov z domácností, 

(13) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

(14) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 

osoba - podnikateľa právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania 

(15) šatstvo a textil 

(16) odpadové pneumatiky 

 

 

 

Časť IV.  sa dopĺňa o nové ustanovenie § 15a s nasledovným obsahom: 

 
§ 15a Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

 

(1) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku potom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou odovzdať: 

a) distribútorovi pneumatík (v predajni pneumatík, alebo tomu, kto pneumatiky vymieňa),  

b) alebo bezplatne na vymedzenom priestore obcou Blatnica.  

 

(2) Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky: 

a)  do zberných nádob určených na zber KO alebo vedľa nich, 

b)  do veľkokapacitných kontajnerov určených na zber objemného odpadu, 

c)  na verejné priestranstvá. 

 

 

 

 

Časť V.  § 16 sa dopĺňa o bod 7 a upravuje v bode 3: 

 
§ 16 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

- jedlých olejov a tukov z domácností 

 

(1) Na území obce je zabezpečený mobilný výkup jedlých olejov a tukov spolu s výkupom papiera 

a lepenky dvakrát ročne oprávnenou spoločnosťou, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

(2) Odpadové jedlé oleje a tuky je zakázané 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. 

(3) Obec zabezpečuje informovanosť občanov o zbere odpadových jedlých olejov a tukov vopred 

osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (na 

webovom sídle obce, v miestnych novinách, rozhlasom). 
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(3)  Obec zabezpečuje informovanosť občanov o zbere odpadových jedlých olejov a tukov 

vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce 

(na webovom sídle, sms správami a rozhlasom). 
(4) Odpadové jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v pôvodných plastových fľašiach od olejov 

prípadne v PET fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. 

(5) Občania môžu odpadové jedlé oleje a tuky odovzdať na zbernom dvore spoločnosti Brantner 

Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, Martin, s ktorou má obec uzavretú zmluvu. 

(6) Občania môžu odpadové jedlé oleje a tuky odovzdávať aj na obecnom úrade pracovníkovi 

obecného úradu. 

 

 

 

Časť V.  § 17 sa upravuje takto: 

 
§ 17 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

- biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 

 

 

(1) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad ( tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad ) je 

zakázané 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 alebo spaľovať. 

(2) Medzi zelený biologicky rozložiteľný odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania 

a orezávania stromov a krovín, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a 

zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. 

(3) Obec zabezpečuje zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na kompostovisko v 

zberovom dvore, je možné využiť obecný drvič konárov. 

(3)  Obec zabezpečuje zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pravidelným 

vývozom raz do týždňa v období od apríla do novembra. Mimo tohto obdobia občania 

biologicky rozložiteľný komunálny odpad kompostujú vo vlastných kompostoviskách. 

(4) Občania majú založené vlastné kompostoviská 

(5) Obec zabezpečuje zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na kompostovisko v 

Zberovom dvore, pri údržbe verejnej zelene a cintorínov. Je pri ňom zabezpečená obsluha aby 

nedošlo k zmiešavaniu biologicky rozložiteľného odpadu s inými druhmi odpadov. 

(6) Občania môžu biologicky rozložiteľný komunálny odpad ( tráva, lístie, konáre ) odovzdať na 

zbernom dvore spoločnosti Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, Martin, s ktorou má obec 

uzavretú zmluvu, resp. na zberovom dvore v obci. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 k všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce Blatnica bol schválený uznesením Obecného 
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zastupiteľstva č. 67/2020 zo dňa 11.12.2020 a účinnosť nadobúda 15-tym dňom odo dňa jeho 

zverejnenia na úradnej tabuli obce. 
 

 
 
 
 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

        starosta obce Blatnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


