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Dodatok č. 1 

k 

 Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Novosad  

č. 5/2019  

 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Novosad 
 

Obecné zastupiteľstvo v Novosade sa na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm. g a § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v súlade s §81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) uznieslo na tomto Dodatku č. 1 (ďalej len "dodatok") k 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 (ďalej len "VZN"):  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Tento dodatok určuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce s cieľom vytvoriť systém zberu, prepravy, zabezpečenia zhodnotenia a 

zneškodnenia komunálneho odpadu. 

 

Článok 2 

Zmeny a doplnky 
 

2.1 Článok 12 VZN sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a 

akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, 

laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a 

drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené 

nebezpečnými látkami.  

Obec zabezpečuje zber, prepravu a zneškodnenie odpadov s obsahom škodlivých látok 

prostredníctvom oprávnenej organizácie dvakrát ročne. Obyvateľom sú všetky informácie 

poskytované vopred v mieste obvyklým spôsobom.  

 

2.2 V článku 17 VZN sa dopĺňajú nové odseky 8 a 9 v tomto znení: 

8. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností občania kompostujú v domácich 

kompostéroch. 

9. Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v obci podľa § 81 ods. 21 písm. b) 

zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že 100% obyvateľov kompostuje vlastný 

odpad. 

 



2.3 Za článok 22 VZN sa dopĺňa nový článok 22a v tomto znení: 

 

Článok 22a Školský zber 

Základná škola s materskou školou Novosad (ďalej len „škola“) vykonáva zber odpadov z obalov a 

odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností. Na školu sa vzťahujú príslušné 

povinnosti držiteľa odpadu podľa zákona o odpadoch. 

Škola je povinná najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh 

a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej 

organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa 

tento zber vykonáva. 

 

2.4 Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2019 ostávajú nezmenené. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 

Na Dodatku č.1 sa Obecné zastupiteľstvo v Novosade uznieslo na zasadnutí dňa :                   uznesením 

č.  

Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňa : 

 

 

 

 

-------------------------------------------------         

      Mgr. Jozef Jastrab – starosta obce 

 

 


