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Článok I. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvetoslavov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v súlade s ustanovením  § § 81 ods.  8 zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto 

Dodatku č. 1 k VZN obce Kvetoslavov č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce (ďalej len „ VZN “ ), ktorým sa VZN mení a dopĺňa 

nasledovne tak, že § 13 bude mať nové znenie a za článkom VI bude nasledovať článok VIa  § 14a, 

ktoré budú mať nasledovné znenie 

 

§ 13 

Jedlé oleje a tuky 

(1) Držiteľ odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromažďuje jedlé oleje a tuky 

oddelene od iných zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných nádobách, 

napríklad plastových fľašiach bez obsahu vody, alkoholu a zvyškov jedál. 

(2)  Ide o jedlé oleje a tuky pod kat. číslom 20 01 25. 

(3) Miesta určené pre zber jedlých olejov a tukov z domácností sa nachádzajú na týchto 

uliciach:  

- Okružná  ulica; 

- Ružová ulica; 

- Kostolná ulica; 

- Ulica pri Jazere; 

- Hlavná ulica; 

- Školská ulica; 

- Borovicová ulica; 

- Ulica Karolinum; 

- Liesková ulica. 

(4) Nádoby na jedlé oleje a tuky majú označenie „ Materiál kategórie 3 – neurčené na ľudskú 

spotrebu „ . 

 

VIa. Časť 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom od  občanov - nepodnikateľov 

 

                                                        § 14a 

 

(1) Fyzická osoba – nepodnikateľ – držiteľ rozložiteľného odpadu kat. číslo 20 01 08  - 

vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3,  zodpovedá za nakladanie s biologickým 

rozložiteľným kuchynským odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad s ostatnými druhmi odpadov.  

 

(2) Miesta určené pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností od 

občanov,  sa nachádzajú na týchto uliciach:  

- Okružná  ulica; 

- Ružová ulica; 

- Kostolná ulica; 

- Ulica pri Jazere; 

- Hlavná ulica; 
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- Školská ulica; 

- Borovicová ulica; 

- Ulica Karolinum; 

- Liesková ulica. 

 

(3) Medzi biologicky rozložiteľný odpad patrí:  tuhé a tekuté zvyšky , omáčky, potraviny po 

záruke, poškodené pokazené ovocie, zelenina, odpad z čistenia potravín, mäso, ryby, 

mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, káva, čaj, staré zaváraniny. 

(4) Medzi biologicky  rozložiteľný odpad nepatrí: akékoľvek obaly,  papierové, umelé, lepenka, 

zelený odpad zo záhrad, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety, kosti. 

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

 

                                                                       Článok II. 

 
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvetoslavov č. 4/ 2020                                  

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

v platnosti v pôvodnom znení.  

 

2. Právne vzťahy vzniknuté z VZN č. 4/2020, ktoré nastali do účinnosti dodatku č. 1  k  VZN, 

zostávajú zachované.   

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4 / 2020 o  nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce bol schválený na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Kvetoslavov  dňa 14. 12. 2021, uznesením č. 86/ 2021.  

 

2. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/ 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce nadobúda účinnosť dňa  01. 01. 2022.  

 

 

 V Kvetoslavove dňa  15. decembra 2021 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Zoltán Sojka 

starosta obce Kvetoslavov 

 

  

 


