
NÁVRH 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Slanské Nové Mesto na základe ust. §  81 ods. 3, 5 a 8 zákona 

č.  79/2015 Z. z. o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 

4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti    

    

vydáva 

 

DODATOK č.1  

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s  komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  

Slanské Nové Mesto  
 

1. Mení a dopĺňa sa § 9 „Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov nasledovne: 

 

Znenie § 9 ods. 1 ostáva nezmenené. 

 

2. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad do zberných nádob na 

zmesový komunálny odpad. 

 

3. Na území obce je zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad 

prostredníctvom kompostovacích zásobníkov vo všetkých rodinných domoch a bytových 

domoch. 

 

4. Domácnosť každého rodinného a bytového domu je povinná mať zabezpečené triedenie 

biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad prostredníctvom kompostovacieho zásobníka, 

ktorý bol do každej domácnosti zabezpečený prostredníctvom obce alebo svojpomocne 

domácnosťou. 

 

5. V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací zásobník do domácnosti, spíše o tom preberací 

protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a obce. 

 

6. Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad prostredníctvom 

vlastných kompostovísk, vlastného kompostéra, prípadne kompostovacieho zásobníka je 

povinná do 31.12.2022 predložiť obci čestné prehlásenie, že kompostuje biologicky 

rozložiteľný odpad zo záhrad prostredníctvom vlastného kompostoviska, kompostéra alebo 

kompostovacieho zásobníka a následne predkladať každé tri roky. Za domácnosť podpisuje 

čestné prehlásenie jeden zástupca domácnosti. V čestnom prehlásení je uvedené jeho meno a 

priezvisko a informácia, že prehlásenie sa týka kompostovania biologicky rozložiteľného  

odpadu zo záhrad. 

 

 

 



2. Mení a dopĺňa sa § 10 „Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským 

odpadom“ nasledovne: 

 

Znenie § 10 ods. 1 ostáva nezmenené. 

 

2. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do zberných nádob na 

zmesový komunálny odpad. 

 

3. V zmysle § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch si obec uplatňuje možnosť výnimky na 

zavedenie a zabezpečenie vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad na celom území obce z dôvodu, že 100 % domácností obce 

kompostuje vlastný odpad. 

 

4. Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľný kuchynský odpad prostredníctvom 

vlastných kompostovísk, vlastného kompostéra, prípadne kompostovacieho zásobníka je 

povinná do 31.12.2022 predložiť obci čestné prehlásenie, že kompostuje biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad prostredníctvom vlastného kompostoviska, kompostéra alebo 

kompostovacieho zásobníka a následne predkladať každé tri roky. Za domácnosť podpisuje 

čestné prehlásenie jeden zástupca domácnosti. V čestnom prehlásení je uvedené jeho meno a 

priezvisko a informácia, že prehlásenie sa týka kompostovania biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu. 

 

5. V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací zásobník do domácnosti, spíše o tom preberací 

protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a obce. Obec zabezpečí kompostovací 

zásobník na základe žiadosti a za úhradu nákladov vynaložených na zabezpečenie 

kompostovacích zásobníkov. 

 

3. Mení a dopĺňa sa § 13 „Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov“ 

nasledovne: 

 

1. Jedlé oleje a tuky z domácností 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. Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti 

prostredníctvom organizácie, s ktorou má obec podpísanú zmluvu na likvidáciu odpadov.  

 

3. Jedlé oleje a tuky z domácností je možné odovzdať v uzatvárateľných PET fľašiach do 

špeciálneho kontajnera umiestneného pred obecným úradom v Obci Slanské Nové Mesto. 

 

4. Zakazuje sa zbaviť sa jedlých olejov a tukov z domácností vypúšťaním do kanalizácie, 

zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladaním na verejné priestranstvá. 

 

4. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 ostávajú neznemené a v 

platnosti. 

 

Tento Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Slanské Nové Mesto č. 5/2020 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slanské 

Nové Mesto, bol vyvesený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie občanom dňa 25.11.2022 



a bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slanskom Novom Meste uznesením číslo 

.................................... zo dňa.................................. a nadobúda účinnosť dňom 

........................................... 

 

 

V Slanskom Novom Meste .................................... 

 

.......................................... 

                                                                                     Milan Diheneščík v.r. 

                                                                                           starosta obce 
 

Zverejnené na úradnej tabuli pred schválením dňa: 25.11.2022 


