
Obec Spišský Štiavnik /ďalej len "obec"/ v súlade s ustanovením § 16 ods. 1, § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 

zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len "zákon o 

odpadoch"/ vydáva   

DODATOK č. 1 

k 

Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 5/2016 

o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, 

objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora 

 

Článok 3.4.2 s nahrádza znením: 

3.4.2. zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 

a/ jedlých olejov a tukov pouličným zberom 

b/ biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene 

 

V článku 5. bod 5.3. sa vypúšťa 

 

Dopĺňa sa nový článok 15 

 

ČLÁNOK 15 

NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM ODPADOM Z DOMÁCNOSTÍ 

/odpad zo záhrad a z domácností/ 

 

15.1  Občan bývajúci v rodinnom dome alebo bytovom dome je povinný odpad zo záhrady a 

domácnosti zhodnocovať kompostovaním, ktorý môže využiť na vlastné účely pri rekultivácii plôch 

okolo domu, zúrodňovaní pôdy na záhrade, zakladaní a pestovaní trávnikov, pestovaní takmer 

všetkých plodín výmene zeminy v kvetináčoch a v skleníkoch, pri ovocných aj okrasných stromoch, 

kríkoch, kvetoch a poľnohospodárskych plodinách. 

15.2  Kompostér bude dodaný oproti podpisu do každého rodinného domu a bytového domu a 

občania budú povinní využívať ho na zhodnocovanie odpadu zo záhrad a domácností. 



15.3  Za vhodné umiestnenie kompostéra na svojom pozemku zodpovedá pôvodca odpadu. 

15.4  Do kompostéra nepatrí BRO z domácností živočíšneho pôvodu /mäso, kostí, kože, uhynuté 

zvieratá apod./ 

15.5  Do kompostéra patrí pokosená tráva, burina, lístie a drevná štiepka z orezávky z rastlej zelene, 

odpad z ovocia a zeleniny a pod. 

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016   bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Spišský Štiavnik dňa 

28.6.2018.  Účinnosť nadobúda dňom 1.8.2018.  Nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 1  zostáva 

naďalej v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č.  5/2016  o nakladaní s 

komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní 

zberného dvora. 

 

 

 

 

        Bc. Mária Kleinová 

           starostka obce 
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