
Obecné zastupiteľstvo obce Košecké Podhradie  v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona a § 
11 odst.4 písm. g) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v 
súlade s ustanoveniami §  39 ods. 4 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov  vydáva pre územie obce Košecké Podhradie

ZMENU A DOPLNOK č.1

Všeobecne záväzné nariadenie obce Košecké Podhradie
č.  /2010

o nakladaní s odpadom

Čl.7
Nakladanie s KO a DSO všeobecne

Doplnok v ods. 2 písm. b) bude znieť:
a) biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, kuchynský 

a reštauračný odpad, kuchynský olej
zmena a doplnok ods. 11) bude znieť:
11) Zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu 
z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych 
združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu, vypúšťať kuchynský olej do povrchových 
vôd, podzemných vôd a do kanalizácie(do žúmp, DČOV).

Čl. 9
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a z parkov 

Dopĺňa sa odst.4) ktorý bude znieť:
(4)  Je zakázané zneškodňovať (skládkovať, vhadzovať do zberných nádob alebo vriec na 

zmesový KO, vypúšťať do podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie vrátane 
žumpy a DČOV) biologicky rozložiteľný  kuchynský odpad a reštauračný odpad, vrátane 
kuchynských olejov,  ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

Čl. 13
Separovaný zber

Zmena a doplnok ods.1 písm. k) bude znieť:
k) biologicky rozložiteľný odpad (zo záhrad a parkov) – prednostne kompostovať v 

domácnostiach. Biologicky rozložiteľný odpad - kuchynský olej - odovzdať podľa 
prílohy č. 4 VZN, okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.

ods. 2 bude znieť:
(2) Na území obce sa organizuje separovanie a zber týchto zložiek KO:

a) Plasty vrátane odpadov z obalov
b) Papier vrátane odpadov z obalov
c) Sklo vrátane odpadov z obalov
d) Kovy vrátane odpadov z obalov
e) Biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, okrem tých, ktorých pôvodcom 

je prevádzkovateľ kuchyne



Čl. 14
Intervaly zberu

Doplnok v časti:
 Separované zložky odpadu:
- Kuchynský olej z domácností:         

o 1x mesačne  pri  mobilnom zbere plastov (priebežne opotrebovaný kuchynský olej 
musí byť zhromažďovaný v PET – fľašiach, napr. od minerálnych vôd 1L, 1,5L, 2L, 
od jedlého oleja 5L, 10L) naplnenú PET - fľašu je potrebné odovzdať pevne 
uzatvorenú pôvodnou zátkou - príloha č. 4 VZN;

o alebo uzatvorenú PET - fľašu  vložiť do zbernej nádoby, ktorá sa nachádza v zbernom 
dvore - príloha č. 4 VZN.

Čl.16
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

Doplňuje sa písm. 5) takto:
(5) Touto zmenou a doplnkom VZN nie sú dotknuté povinnosti FO, PO a FO, oprávnených 

na podnikanie, vyplývajúce z osobitných predpisov.
(6) Na tejto zmene a doplnku č.1 k VZN o nakladaní s odpadom sa uznieslo OZ 

v Košeckom Podhradí dňa 10.12.2012 uznesením č. 7/2012.
(7) Zmena a doplnok bolo vyvesené dňa 11.12.2012 na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní  

a nadobúda   účinnosť 01. 01. 2012.
(8) Zmena a doplnok č.1 k VZN o nakladaní s odpadom je prístupná na Obecnom úrade 

v Košeckom Podhradí a na internetovej stránke obce : www.koseckepodhradie.ocu.sk.

                                                                       Bc. Rastislav Čepák
                                                                         starosta obce



Príloha č. 4  VZN

ZBER OPOTREBOVANÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Ako separovať opotrebovaný kuchynský olej 

- opotrebovaný kuchynský olej, tuk ( NIE motorový olej !!!) nalejete do PET - fľaše 
-  opotrebovaný kuchynský olej musí byť odovzdaný v PET - fľašiach (napr. od 

minerálnych vôd 1L, 1,5L, 2L,  od jedlého oleja 5L, 10L) 
-  naplnenú PET - fľašu je potrebné odovzdať pevne uzatvorenú pôvodnou zátkou
-  uzatvorenú PET - fľašu môžete vložiť do zbernej nádoby, ktorá sa nachádza 

v zbernom dvore pri Obecnom úrade v časti Veľké Košecké Podhradie




