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Účinnosť: 01.januára 2021 

Obec Jakubov na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §81 zákona NR SR č. 75/2015 

Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“) 

 

 

 

 

vydáva toto 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č.  3/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými  

odpadmi na území obce Jakubov 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jakubov 

č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

 na území obce Jakubov, 

 

čl. 1  
Týmto VZN č. 3/2020, ktorý sa mení VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Jakubov  sa mení §9 nasledovne: 

 

§9 

 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

 

 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad delíme na: 

-biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 

-biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – 

podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania 

-jedlé oleje a tuky z domácností 

 

Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:  

20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 

20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností 

 

Obec pre občanov zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov 

a cintorínov: 

 

Obec zber zabezpečuje prostredníctvom kompostérov, ktorý má každá domácnosť.  

 

Do odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo 

strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, hobliny, 

drevný popol. 

 

Do odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, 

uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod. 

 

Obec pre občanov zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

prostredníctvom nádoby, ktorá je umiestnená na zbernom dvore. 

 

Do kuchynského odpadu patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, 

vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, nespracované zostatky 

surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu. 

 

Do kuchynského odpadu nepatria: zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, burina, 

kvety, lístie a pod.  

 

 



        

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č.  3/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými  

odpadmi na území obce Jakubov 

 

 

Obec pre občanov zabezpečuje zber Jedlých olejov a tukov prostredníctvom nádoby, ktorá je 

umiestnená na zbernom dvore alebo formou zberu pracovníkmi obce vopred oznámeným 

termínom. 

 

Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných 

olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku. 

 

Do jedlých olejov a tukov nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli 

pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

 

 

 

čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Toto VZN č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2016 bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom obce Jakubov dňa 15.12.2020 uznesením číslo 44/2020.   

2) Toto VZN č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2016 nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

   

 

 

 

 

V Jakubove 16.12.2020 

 

 

Mgr. Peter Gajdár            

starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                          

 

 

 

 

 

     


