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Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení a § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len zákon) vydáva   pre   územie obce Dubová  toto 

 

Dodatok č. 1 

Všeobecne záväzného nariadenia č.45 

z 15.12.2015 

o odpadoch na území obce Dubová 

 

Článok I - paragraf 15 a 19 sa mení, dopĺňa a bude znieť takto: 

 

§15 – Spôsob zberu a prepravy komunálnych a drobných stavebných odpadov 

1. Na území obce sa povinne zavádza zber nasledujúcich odpadov: 

- Zmesový komunálny odpad 

- Papier 

- Plasty 

- Sklo 

- Kovy 

- Biologický rozložiteľný odpad (BRO) 

1. jedlé oleje,  

2. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností (BRKO) 

3. zelený odpad zo záhrad 

- Drobný stavebný odpad  

- Objemný odpad 

- Odpad s obsahom škodlivín 

 

 

§19 – Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

1.   Biologicky rozložiteľný komunálny odpad delíme na 

a) biologicky rozložiteľný odpad  (BRO) zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 

b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) okrem toho, ktorého pôvodcom je 

fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie 

spoločného stravovania 

c) jedlé oleje a tuky z domácností 

2. Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:  

- 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane 

odpadu z cintorínov 

- 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

- 20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností 

3. Obec určuje na zber BRO zo záhrad, parkov a cintorínov  

a.  kompostovacie zásobníky a kompostoviská prednostne pre zelené BRO: 

- 1 kompostovací zásobník  pre  každú domácnosť, s individuálnym 

kompostovaním bez vývozného cyklu, 
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- Individuálne domáce kompostoviská v záhradách nehnuteľností so 

zabezpečením pred voľným vnikaním domácich a divoko žijúcich zvierat 

- Na obecnom kompostovisku na cintoríne pre zber BIO odpadov z cintorína 

b) Vývozné miesto BRO zo záhrad a parkov (drevná hmota a suché BIO) na určenom 

mieste v areáli Skládky odpadov Dubová 

c) Vývozné dni pre vývoz BRO zo záhrad a parkov (drevná hmota a suché BRO) 

4. Do BRO zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania 

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

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

a. Trávu, lístie, burinu, zvyšky z pestovania, poškodené ovocie a zeleninu, piliny, hobliny 

a drevný popol umiestňujte do kompostovacích zásobníkov 

b. Drevný odpad zo stromov a krov, štiepku môžete vyviezť na zberné miesto, alebo po 

vyhlásení zberného dňa vyložiť pred nehnuteľnosť 

5. Do BRO zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria okrem komunálneho odpadu a jeho zložiek: 

kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod. 

6. Kompostovacie zásobníky na kompostovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

si môžu domácnosti zakúpiť na Obecnom úrade, alebo im bude pridelený obcou. 

7. Vývoz BRO obec zabezpečí minimálne 2x ročne, o termíne informuje obyvateľov spôsobom 

v mieste obvyklým 

8. Triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (BRKO) sa vykonáva 

prostredníctvom farebne rozlíšených a označených (hnedých) zberných kontajnerov. 

9. Do BRKO patria kuchynské zvyšky z domácností, najmä tekuté a živočíšneho pôvodu. 

Nevarené zvyšky rastlinného pôvodu sa môžu umiestňovať v domácnostiach aj do 

kompostovacích zásobníkov. 

10. Obec určuje na zber Jedlých olejov a tukov  PET fľaše a podobné uzatvárateľné plastové 

nádoby a spôsob zberu: 

- Odovzdávanie na Skládke odpadov Dubová do špeciálneho kontajnera 

v čase prevádzky. 

- Vloženie do určeného a označeného zberného kontajnera na stojisku 

11. Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných 

olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku. 

12. Do jedlých olejov a tukov nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli 

pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

 

Článok II - Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia VZN č. 45  ostávajú v platnosti 

2. Návrh tohto Dodatku  bol zverejnený 25. novembra 2020. 

3. Na  tomto Dodatku VZN č. 45 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Dubová    na svojom 

rokovaní dňa 15.12 2020. 

4. Právoplatnosť a účinnosť nadobudne po uplynutí doby 15 dní po jeho vyhlásení 

zverejnením. 

5. Po nadobudnutí právoplatnosti a účinnosti Obecný úrad Dubová vydá a zverejní 

rekonštruované znenie VZN č. 45 v znení dodatku  
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Zverejnené             :   UT 25.11.2020 

     CEUT 30.11.2020 

Schválené:    15.12.2020 

Zvesené po vyhlásení:     11.1.2020 

            

                            ….................................. 

Podpísal dňa :  16.12.2020                          starosta obce 

 

 


