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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

 

obce Bacúch   
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 5/2015 z 16.12.2015 

o nakladaní s komunálnym odpadom v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 a č. 

1/2020 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods.4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov  
 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 31.08.2021 

Vyvesený na webovom sídle obce dňa : 31.08.2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie : 31.08.2021 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania : 10.09.2021 

Pripomienky zaslať : 

-písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

- elektronicky na adresu : obecnyurad@bacuch.sk 

Vyhodnotenie pripomienok: 13.09.2021 

 

 

Schválené VZN : 

Na zasadnutí OZ dňa :  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli :  

VZN nadobúda účinnosť dňom :  

 

 

 

 

 

         Ing. Michal Chovanec 

             starosta obce 

 

 

 



 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE BACÚCH 

č. .../2021 

 
 

    ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 5/2015 

z 16.12.2015 o nakladaní s komunálnym odpadom v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2019 a č. 1/2020 

     Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a ustanovenia  § 81  ods. 8 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto 

 

všeobecne záväznom nariadení  
 

    ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 5/2015 

z 16.12.2015 o nakladaní s komunálnym odpadom v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2019 a č. 1/2020: 

 

1.  § 7 sa mení na § 7a, ktorý znie: 

„ §7a   

Podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

 

1) Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí: 

- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

- kuchynský odpad z domácností. 

 

2) Na území obce je zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad 

prostredníctvom kompostovacích zásobníkov vo všetkých rodinných domoch alebo 

prostredníctvom malej kompostárne.  

 

3) V zmysle § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch si obec uplatňuje možnosť 

výnimky na zavedenie a zabezpečenie vykonávania triedeného zberu komunálneho 

odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na celom území obce z 

dôvodu, že 100 % domácností obce kompostuje vlastný odpad. 

 

4) Domácnosť každého rodinného domu je povinná mať zabezpečené triedenie 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom kompostovacieho 

zásobníka, ktorý bol do každej domácnosti zabezpečený  svojpomocne alebo je 

zabezpečený prostredníctvom obce. 

 

5) V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací zásobník do domácnosti, spíše o tom 

preberací protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a obce. 
 

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4309420&f=3


2. Dopĺňa sa „§7b, ktorý znie: 

 

„ §7b 

Malá kompostáreň 

 

1) Malá kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. Malá 

kompostáreň je zriadená a prevádzkovaná obcou Bacúch a nachádza sa na  parcele 

č. KNE 2708/58 (areál hospodárskeho dvora Agrospoločnosti Polomka s.r.o.). 

 

2) Do malej kompostárne možno prevziať iba biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je 

rastlinného pôvodu (tráva, konáre) a pochádza  z územia obce Bacúch a neobsahuje 

nerozložiteľné prímesi, cudzorodé látky, mastnotu, ropné látky a zvyšky 

živočíšneho pôvodu. 

 

3) Malá kompostáreň je  dispozícii po nahlásení zodpovednému pracovníkovi obce 

v hodinách podľa prevádzkového poriadku, ktorý je zverejnený na internetovej 

stránke obce.  

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. .../2021  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné 

záväzné nariadenie č. 5/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na svojom 

zasadnutí dňa ..................... uznesením č. ..... 

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  15 dňom od jeho vyhlásenia.  

 

V Bacúchu, dňa ............................ 

 

 

         Ing. Michal Chovanec 

             starosta obce 

 

 


