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OBEC HORNÝ VADIČOV
Obecný úrad Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov

NÁVRH
Dodatok č. 2
k VZN č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce
Horný Vadičov
Návrh dodatku
-

Zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení – 24.11.2021

Lehota na predloženie pripomienok návrhu dodatku č. 2 k VZN č. 1/2016 je určená do 05.12.
2021 (vrátane)

Doručené pripomienky (počet)..............................
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 schválený obecným zastupiteľstvom v Hornom Vadičove dňa
..........

Dodatok zverejnený v zmysle § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení dňa .............
Návrh zvesený dňa..................................

Dodatok nadobudol účinnosť od 01.01.2022
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Obec Horný Vadičov v súlade § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
vydáva Dodatok č. 2.
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území Obce Horný Vadičov
Predmet dodatku č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Vadičov sa mení a dopĺňa:
1. § 1 Pôsobnosť nariadenia dopĺňa sa:
Toto VZN upravuje podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom a o spôsobe triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu v obci Horný Vadičov.
2. § 2 Základné pojmy:
-

ods. 8 dopĺňa sa: komunálny odpad je:
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera
a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov,
odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií
a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento
svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácnosti
Odpad z domácnosti je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.

3. Ods. 3 Biologicky rozložiteľný odpad sa dopĺňa:
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zahŕňa nasledujúce druhy odpadov:
a) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania
b) Jedlé oleje a tuky z domácností
c) Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
Medzi biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu
z cintorínov (ďalej ako „biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad“) patrí napríklad
tráva, lístie, drevený odpad zo stromov, piliny.
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria napríklad nespracované
zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín, šupy z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb,
potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny
inak znehodnotené.
4. § 2 Základné pojmy sa dopĺňa o:
Ods. 31 Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je riadený proces, pri
ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu
premieňa využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost.
Ods. 32 Upravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je
nádoba s minimálnym rozsahom úpravy, ktorým sú vetracie otvory na tele nádoby,
systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej
časti.
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Ods. 33 Čiastočne upravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov je nádoba, ktorá nemá niečo s minimálneho rozsahu úpravy podľa ods. 32.
Ods. 34 Neupravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
je nádoba, ktorá nemá žiadnu úpravu podľa ods. 32.
5. § 5 Komunálny odpad a jeho zložky:
- predmet úpravy v ods. 1 písm. a) zložky komunálnych odpadov a triedeného zberu
sa dopĺňa:
20 02 01 Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu
z cintorínov O;
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého
pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje
zariadenie spoločného stravovania O;
20 01 25 Jedlé oleje a tuky z domácností O.
Dopĺňa sa
§ 13a Nakladanie a spôsob zberu jedlých tukov a olejov z domácností
1. Jedlé oleje a tuky z domácnosti sú použité jedlé oleje a niektoré rastlinné, živočíšne
tuky, ktoré sa používajú v domácnosti pri príprave pokrmov a stávajú sa odpadom,
ktorého sa jeho pôvodca potrebuje zbaviť. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové,
hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu či na
prípravu jedla.
2. Jedlé oleje a tuky z domácností je možné odovzdať v uzatvárateľných PET fľašiach
a odniesť do najbližšie označenej zbernej nádoby na triedenie oleja.
3. Kontajner je vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za jeho údržbu
a vyprázdňovanie.
4. Vývoz kontajnera na jedlé oleje a tuky sa uskutočňuje podľa potreby.
5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z jedlých olejov
a tukov môže len organizácia, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti uzatvorenú
zmluvu s obcou.
Dopĺňa sa §16a Spôsob zberu a nakladanie s odpadovými pneumatikami:
1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku potom ako sa stala
odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík (predajni pneumatík,
alebo tomu, kto pneumatiky vymieňa), alebo do obecného dvora pri pošte (súpisné
číslo 98) každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej
podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť
servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný
zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík.
2. Obec zabezpečí kampaňový sezónny zber odpadových pneumatík jedenkrát do roka,
a to podľa potreby. O dni zberu a prepravy odpadových pneumatík informuje
držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných
informačných tabuliach a na internetovej stránke obce).
3. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z pneumatík
môže len organizácia, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti uzatvorenú zmluvu
s obcou.
Nahrádza sa § 12 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
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1. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
2. Na území obce sa vykonáva nasledujúci systém triedeného zberu a zhodnocovania
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu
z cintorínov:
- Všetky domácnosti kompostujú nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný
komunálny odpad v domácom kompostovisku – obec umožňuje obyvateľom ako
pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie;
- Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z cintorína
a z plôch verejnej zelene je zabezpečený obcou – zhromažďovaním na určenom
mieste;
- Každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad bezplatne odovzdať na miesto určené obcou, do obecnej
kompostárne.
3. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností občania kompostujú vo
vlastnom kompostovisku alebo využijú kontajner na kuchynský odpad. Kontajnery na
biologický odpad sú umiestnené na stojiskách určených pre separovanie triedeného
odpadu.
Nahrádza sa § 16 Spôsob zberu textilu ods. 2 za:
1. Obec zabezpečí kampaňový sezónny zber textilu, odevov a obuvi dvakrát do roka, a to
podľa potreby. O dni zberu a prepravy textilu, odevov a obuvi informuje obyvateľov
v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných
tabuliach a na internetovej stránke obce).
Vypúšťa sa § 16 ods. 3, ods. 4.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi schválilo obecné zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa
................., uznesením číslo ...................
2. Týmto dodatkom sa dopĺňa VZN č. 1/2016 zo dňa 19. 04. 2016 a dodatok č. 1 k VZN
č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zo
dňa 01. 01. 2018
3. Tento dodatok bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Obce Horný
Vadičov č. .. .... dňa ....................... a nadobúda účinnosť 01.01.2022

V Hornom Vadičove dňa 24.11.2021
Miroslav Káčerik
šstarosta obce

