
Návrh 

 

Dodatok č. 1 k  VZN č. 1/2013 obce Modrová 

O nakladaní s odpadmi vznikajúcimi na území obce Modrová 

 

Článok 5 

 Nakladanie s komunálnymi odpadmi. 

 

 1.odst. 5  - Triedený odpad je zabezpečený nasledovne: 

sa dopĺňa o:  

  

g) 20 01 40 kovy – 1100 l kontajner červenej farby  

patria sem odpady z kovu vrátane kovových obalov, ktoré sa triedia do nádob na kov určených obcou. 

Väčšie kusy kovového dopadu sa odovzdávajú do zberu objemného odpadu. 

Do odpadu z kovu vrátane kovových obalov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby 

od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, 

farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, 

kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín 

zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov 

alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred 

odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál, 

Do odpadu z kovu vrátane kovových obalov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami 

a rôznymi chemickými látkami.  

Vývoz sa uskutočňuje  podľa aktuálne platného harmonogramu spravidla 1 x štvrťročne a zabezpečuje 

ho spoločnosť Marius Pedersen, a. s. 

 

h) 15 01 05 kompozitné obaly (tetrapaky) – 1100 l kontajner oranžovej farby  

patria sem viacvrstvové kombinované materiály ako obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych 

výrobkov, ovocných štiav a džúsov a pod.  

Nepatria sem viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, korenín, nanukov, pudingov a pod. 

Obaly musia byť zbavené zvyškov obsahu a zložené do roviny. Vývoz sa realizuje podľa platného 

harmonogramu firmou Marius  Pedersen, a. s. spravidla v šesťtýždňových intervaloch. 

 

Mení sa: 

 

znenie odst. č. 1   Systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v časti: „ do 

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu patria ...“ 

1.Obec  od  01.04.2015 prevádzkuje  obecné  kompostovisko,  ktorého  projekt  spracovali  Mgr.   

   Lenka Beznáková a Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ, Bošáca dňa 17.03.2015. Týmto sa  

   vyriešilo nakladanie s odpadom biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného  

   odpadu. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2013 bol schválený na zasadnutí OZ dňa ....................... 

uznesením č. ............... 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Ing. Stanislav Uhrin 

                                                                                                                       starosta obce           

 


