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Dodatok č. 1 

k 

 Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Zemplínske Jastrabie   

č. 3/2019  

 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Zemplínske Jastrabie  

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí 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 V § 17 VZN sa dopĺňajú nové odseky 8 a 9 v tomto znení: 

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

kompostéroch. 

10. 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. 

2.2 Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2019 ostávajú nezmenené. 



 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

Na Dodatku č.1 sa Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí uznieslo na zasadnutí dňa :                   

uznesením č. 72/2020 

Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňa :  01.01.2021 

 

 

 

 

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

      Miroslav Maďar – starosta obce 

 

 


