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Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Stretava 

 

Dodatok č. 1 
k všeobecne záväznému nariadeniu obce Stretava č. 4/2019 

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava na základe ust. § 6 ods.1, § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a v súlade s ustanovením  §81 ods.8 zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)   

v y d á v a tento dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stretava č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi sa mení takto: 

 

1. V § 14  sa za bod 2  vkladá bod 3.  § 14 vrátane nadpisu znie: 
 

§ 14 
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 

osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 
stravovania  

 

1. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácností patria: 

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

chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, papierové vrecká znečistené zeleninou, 

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

použité papierové vreckovky a servítky a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, 

hnedá lepenka, nespracované zostatky surovín. 

2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácností je vhodné 

kompostovať. 

3. Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie 

triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 

ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že 100% 

obyvateľov kompostuje vlastný odpad. 

 

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Stretava  č. 4/2019 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi bol schválený uznesením 

Obecného zastupiteľstva  č. ................ zo dňa ............... a účinnosť nadobúda dňa ..................  

 

 

       Roman Hudy 

       starosta obce 


