
Dôvodová správa k VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a DSO 

 
Dôvodom prijatia nového VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO je skutočnosť, že 

občania obce – domácnosti boli vybavené kompostérmi, ktoré slúžia na kompostovanie BRO 

z nehnuteľností v ich vlastníctve. Obec požiadala Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie o schválenie prevádzkového poriadku Malej obecnej kompostárne do 100 ton BRO. 

Rozhodnutím Okresného úradu v Trebišove, odbor starostlivosti o ŽP bol schválený prevádzkový 

poriadok Malej obecnej kompostárne  do 100 ton BRO s účinnosťou od 01.07.2017. Malá obecná 

kompostáreň sa nachádza na parcelách pri obecnom úrade, na cintoríne a pri miestnej základnej škole. 

 

Ďalej obec v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. obstarala kontajner na zber jedlých olejov 

a tukov z domácností a uzatvorila zmluvu so spoločnosťou Contax Eko, s. r. o. Veľký Ruskov, ktorá 

má oprávnenie na zber a zhodnotenie jedlých olejov a tukov.  

 

Zmena sa týka pneumatík, ktoré sa nachádzajú v domácnosti (nie v prevádzke na podnikanie) – 

za nakladanie s nimi nezodpovedá obec, čiže občan – pôvodca odpadu môže odovzdať v 

ktoromkoľvek servise, pneuservise zdarma a prevádzka je povinná pneumatiky od občana – pôvodcu 

odpadu prevziať aj v prípade, že neboli zakúpené v jeho prevádzke. 

 

 
Zmena sa týka: 

- článku 17 - Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi 

 

3) Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad občanov sa zabezpečuje 

nasledovným spôsobom: 

- Každá domácnosť (rodinný dom) je vybavená kompostérom na kompostovanie 

biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad. Domácnosti kompostujú BRO na vlastnom 

pozemku. V prípade nadmerného množstva BRO a po dohode s obcou môžu BRO odovzdať na 

kompostovanie obci (konáre). 

4) Zber biologicky rozložiteľných odpadov z cintorína je zabezpečený 

veľkoobjemovým kontajnerom umiestneným na miestnom cintoríne, alebo odovzdať na 

kompostovisku, ktoré sa nachádza na parcele č. 161/2 – na cintoríne. Do kontajnera môžu 

občania zhromažďovať biologicky rozložiteľný odpad z jeho údržby. Tento bude následne 

spracovaný kompostovaním.  

5) Biologicky rozložiteľný odpad z parku a obecnej zelene bude zbieraný obcou a 

odovzdaný na kompostovanie do malej obecnej kompostárne, ktorá sa nachádza na parcele č. 4/1 

reg. „C“ – pri obecnom úrade, pre obyvateľov žijúcich v okolí základnej školy je vytvorené 

kompostovisko v jej areáli na parcele č. 16/1. Časť BRO sa použije na zlepšenie vlahových 

pomerov okolo drevín nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách. Domácností boli 

vybavené kompostérmi na kompostovanie BRO zo záhrad. Rozhodnutím Okresného úradu 

v Trebišove, odbor starostlivosti o ŽP bol schválený prevádzkový poriadok Malej obecnej 

kompostárne  do 100 ton BRO s účinnosťou od 01.07.2017. Malá obecná kompostáreň sa 

nachádza na parcelách pri obecnom úrade, na cintoríne a pri miestnej základnej škole. 

 

- článku 19 - Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností 

2) Na území obce je zriadené zberné miesto – zberný kontajner, ktorý sa nachádza na verejnom 

priestranstve pri multifunkčnom ihrisku. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky z domácností 

vhadzovať v uzatvorených zazátkovaných PET fľašiach do zberného kontajnera. Zber a preprava 



použitých jedlých olejov a tukov sa na základe zmluvy so zberovou spoločnosťou uskutočňuje 

podľa potreby – množstva odovzdaného oleja a tukov.  

 

 

 
- článku 21 - Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

 
1) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý 

zabezpečuje obec. 

2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis), okrem odpadových 

pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na 

zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

 

 

 
Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Sirníku schvaľuje  

VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  

 

 

V Sirníku, dňa 28.11.2018 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

 


