
Obec Nitrianska Blatnica na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v y d á v a DODATOK č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU 

NARIADENIU č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Nitrianska Blatnica 

VZN č. …/2021 

DODATOK č.1 k VZN č.1/2016  

/N Á V R H / 

 

§ 19 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

sa mení nasledovne: 

1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad delíme na 

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

b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 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 spôsoby a miesta na zber BIO odpadov zo záhrad, parku a cintorína v prípade 

individuálnej bytovej výstavby a bytových domov nasledovne: 

- domáce kompostovanie, ktoré je možné uskutočňovať akoukoľvek vhodnou formou, napríklad 

vytvorením kopy (hroble), vybudovaním dreveného zásobníka, zakúpením domáceho 

kompostéra a pod. 

- na obecnom kompostovisku; 

- mobilný zber prostredníctvom veľkokapacitného kontajnera  na zbernom dvore; 

- konáre z orezávania stromov je možné odovzdať celoročne po telefonickom dohovore so 

správcom kompostoviska na ploche, ktorá sa nachádza vedľa obecného kompostoviska 

(pozemky CKN parc. č. 1307/1 a 1308). Do odvolania je taktiež možné konáre z orezávania 

stromov odovzdať i na ploche určenej  na sústredený zber konárov nachádzajúcej sa pred 

vinohradom PD na pozemku CKN parc. č. 1135/4. Plocha je prístupná počas otváracích hodín 



zberného dvora a to stredu a sobotu. Je zakázané voziť sem iný biologicky rozložiteľný odpad 

okrem konárov. Taktiež sa zakazuje ponechávať konáre z orezávania stromov na verejnom 

priestranstve mimo vyhláseného zberu. Obec vykoná zvoz konárov 2x ročne a to v jarnom a 

jesennom období. Konáre je potrebné v čase zvozu narezať na dĺžku max. 1,5 m v prípade 

potreby aj zviazať a vyložiť pred dom. 

4. Do BIO odpadov zo záhrad, parku a cintorína 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.                                                                                                        

5. Do BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria:   kamene, cigaretový ohorok, uhynuté 

zvieratá, časti zvierat a pod. 

6. Do BIO kuchynských odpadov patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, 

vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové 

vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak 

znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, 

neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu. 

7. Do BIO kuchynských odpadov nepatria: zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, burina, kvety, 

lístie a pod. 

8. Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho zo záhrad, parku, cintorína 

a kuchynských odpadov musia byť: 

- vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu - napríklad 

vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej  nádoby, 

- farebne odlíšené hnedou farbou,  

- označené štítkom s rozmermi najmenej 15x15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, 

umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY 

ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“.  

9. Obec určuje na zber Jedlých olejov a tukov nádoby  a PET fľaše: 

- Nádoby a PET fľaše, s vývozným intervalom 2 krát za  rok 

- Odovzdávanie na zbernom dvore. 

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

  prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku. 

11.   Do BIO kuchynských odpadov nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli   

  pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

12.   Náklady na nádoby na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov znáša obec. 

 13. Obyvatelia obce v sú povinní kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský    

odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (ďalej len BRO) v kompostovacom zariadení 

umiestnenom na vlastnom pozemku a vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nakladať s 

produktom v rámci činnosti kompostovania. 



 14. Obyvatelia obce, ktorí nevykonávajú kompostovanie, sú povinní ukladať svoj vlastný biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad a v špeciálnych zberných nádobách s objemom 120 litrov. 

15. Kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu 

zo záhrad preukážu obyvatelia obce, alebo daňoví poplatníci zmluvou/dohodou, podľa ktorej užívajú, 

alebo vlastnia kompostovacie zariadenie, alebo čestným vyhlásením. Odmietnutie preukázania 

kompostovania, alebo odmietnutie kompostovania nezbavuje pôvodného pôvodcu odpadu povinnosti 

nakladať s rozložiteľným kuchynský odpadom a biologicky rozložiteľný odpadom zo záhrad jeho 

umiestňovaním do vlastnej zberovej nádoby. 

V. ČASŤ 

Záverečné, zrušujúce a prechodné ustanovenia 

1. Dodatok č. 1  k VZN č. 1/2016bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskej Blatnici dňa 
04.06.2021 uznesením č.:..../2021 

2. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli a internetovej stránke obce a platnosť od 01.07.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitrianskej Blatnici                                                             Mgr. Michal Toman 

 dňa ....06.2021                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: ....06.2021 

 

 

 

 



  


