
ZMENY A DOPLNKY Č. 1 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 1/2020 

 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  

na území obce Nandraž 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Nandraži sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 

81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) uznieslo na týchto zmenách a doplnkoch: 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Nandraž sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. § 6 znie: 

§ 6 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad. 

„Obyvatelia môžu tento odpad odovzdať vyložením pred svoju nehnuteľnosť v rámci 

kampaňového sezónneho zberu, ktorý je organizovaný dvakrát do roka – raz na jar a raz na 

jeseň. O termínoch zberu sú obyvatelia informovaní spôsobom v obci obvyklým. Zmiešavať 

biologicky rozložiteľný odpad s iným odpadom je zakázané. Mimo zberných termínov je 

pôvodca povinný tento odpad dočasne uložiť na svojej nehnuteľnosti.  

V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva je v podmienkach obce prvoradé 

a prirodzené domáce kompostovanie ako spôsob predchádzania vzniku odpadu.“  

 

2. V § 7 sa dopĺňa odsek 1, ktorý znie znie:  

1.  „V zmysle ustanovenia § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch obec nemá na svojom 

území zavedený a zabezpečený triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. Na účel preukázania splnenia uvedeného 

ustanovenia obec zabezpečí od každej domácnosti čestné vyhlásenie o kompostovaní ich 

vlastného biologicky rozložiteľného odpadu na domácich kompostoviskách.“  
 

3. V § 7 sa nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

označuje ako odsek 2. 

 

 

 

 

Mgr. Martina Mišanková  

                       starostka obce 

 

 

Na týchto Zmenách a doplnkoch č. 1 VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nandraž sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo na 

svojom zasadnutí 06.10.2021, uznesením č. 22/2021.   

 

 

 

 

Vyvesené: 11.10.2021                                                             Zvesené: 


