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Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici sa na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm. g a § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, uznieslo na tomto dodatku č.1 

 k VZN č. 2/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Nižná Kamenica  (ďalej len „VZN“)., v súlade s §81 zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). 

 

                                               vydáva  

 

  

                                                    DODATOK č.1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Nižná Kamenica  (ďalej len „VZN“)., v súlade s §81 

zákona č. 79/2015 Z. z. . o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

odpadoch“).  

 

 

 

Mení sa :  

 

 

 

                                                                   § 17 

 

 

                   Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

 

1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí 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, 
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 c) jedlé oleje a tuky z domácností.  

 

 

 

3. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov 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. 

 

      3a  Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad                                

prostredníctvom vlastných kompostovísk, vlastného kompostéra, prípadne kompostovacieho 

zásobníka je povinná do 31.12.2022 predložiť obci čestné prehlásenie, že kompostuje 

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad prostredníctvom vlastného kompostoviska, 

kompostéra alebo kompostovacieho zásobníka a následne predkladať každé tri roky. Za 

domácnosť podpisuje čestné prehlásenie jeden zástupca domácnosti. V čestnom prehlásení je 

uvedené jeho meno a priezvisko a informácia, že prehlásenie sa týka kompostovania 

biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. 

 

 

 

     3b. V prípade, že zástupca domácnosti za domácnosť neodovzdá čestné vyhlásenie, o 

kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na vlastnom pozemku, obec mu na 

písomné požiadanie zabezpečí kompostér či kompostovací zásobník. Domácnosť je povinná 

uhradiť všetky náklady na zabezpečenie kompostovacích zásobníkov, kompostérov dodaných 

na základe žiadosti domácnosti. So žiadosťou zástupca domácnosti uhradí zálohu vo výške 

minimálne 90% celkových nákladov na zabezpečenie kompostovacej nádoby . Celkovú zvyšnú 

sumu uhradí pri dodaní nádoby. V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací zásobník do 

domácnosti, spíše o tom preberací protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a 

obce.  

 

 

5. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky 

jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod. 

 

 

 

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

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

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

kompostuje vlastný odpad. 

 

 

 7. Do biologicky rozložiteľných 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. 
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      7a  Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľných kuchynských odpad  

prostredníctvom vlastných kompostovísk, vlastného kompostéra, prípadne kompostovacieho 

zásobníka je povinná do 31.12.2022 predložiť obci čestné prehlásenie, že kompostuje 

biologicky rozložiteľných kuchynských odpad prostredníctvom vlastného kompostoviska, 

kompostéra alebo kompostovacieho zásobníka a následne predkladať každé tri roky. Za 

domácnosť podpisuje čestné prehlásenie jeden zástupca domácnosti. V čestnom prehlásení je 

uvedené jeho meno a priezvisko a informácia, že prehlásenie sa týka kompostovania 

biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. 

 

     7b. V prípade, že zástupca domácnosti za domácnosť neodovzdá čestné vyhlásenie, o 

kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na vlastnom pozemku, obec 

mu na písomné požiadanie zabezpečí kompostér či kompostovací zásobník. Domácnosť je 

povinná uhradiť všetky náklady na zabezpečenie kompostovacích zásobníkov, kompostérov 

dodaných na základe žiadosti domácnosti. So žiadosťou zástupca domácnosti uhradí zálohu 

vo výške minimálne 90% celkových nákladov na zabezpečenie kompostovacej nádoby. 

Celkovú zvyšnú sumu uhradí pri dodaní nádoby. V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací 

zásobník do domácnosti, spíše o tom preberací protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom 

domácnosti a obce.  

 

 

8. Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov nepatria: zelené odpady, lístie, drevo, 

drevený odpad, burina, kvety a pod. 

 

 

 

Ostatné ustanovenia Všeobecného záväzného  nariadenia č.2/2016, ostávajú nezmenené 

a v platnosti. 

 

 

Tento Dodatok č.1 k VZN č.2/2016 schválený dňa 09.12.2022 bol vyvesený na úradnej tabuli 

obce na pripomienkovanie občanom dňa 24.11.2022 a bol schválený Obecným 

zastupiteľstvom v Nižnej Kamenici uznesením číslo 14/2022 zo dňa 09.12.2022, nadobúda 

účinnosť 15-tym dňom od vyhlásenia. 

 

 

 

 

 

V Nižnej Kamenici, dňa 9.12.2022 

 

 

 

 

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

                                                                                               Mgr.Daniela Lukačová, v.r. 

                                                                                                        starosta obce  


