
 

Obecné zastupiteľstvo v Made, na základe samostatnej pôsobnosti v zmysle článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky, podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d) 
a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„VZN“) a v zmysle ustanovení Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov sa uznieslo na tomto VZN 

 

všeobecne záväzné nariadenie č. ...../........ 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad 2/2016 o nakladaní 
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Mad  

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 

      Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mad sa mení a dopĺňa takto: 

 
Článok 2 

 
Nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným 

odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 
 

1.  Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa v zmysle Katalógu odpadov 
zaraďujú pod katalógové číslo: • 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a 
reštauračný odpad - O.  

2. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností na území obce Mad 
sa zabezpečuje prostredníctvom kompostérov, ktoré  boli bezplatne odovzdané 
domácnostiam v rodinných domoch. Pre domácnosti v nájomných bytových domoch sú 
k dispozícii zberné nádoby na kuchynský odpad, ktorého zber zabezpečuje zberná 
spoločnosť GULÁZSI s. r. o. 

3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu 
a zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným 
odpadom, ktorého je pôvodcom.  

4. Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky 
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo na základe zmluvného 
základu prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie s týmto 
odpadom. 

5. Celkové náklady za zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky 
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne.  

6. Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby určené pre 
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.  



7. Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa kuchyne 
a musia byť udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné. 

8. Prevádzkovateľ kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na 
jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali živočíchy najmä hlodavce a 
ani verejnosť.  

9.  Frekvencia zberu musí byť minimálne 1 krát za dva týždne.  
10. Zakazuje sa: 

 a) dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci,  
b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 
napojené na verejnú kanalizáciu;  
c) zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie. 

        11. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné              
              informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a biologickým  
              rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa    
              kuchyne. 

 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 
.... zo dňa .......... a vyvesené dňa ............... . 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ................ . 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 

Zvesené: 

 


