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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bušince č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné 

záväzné nariadenie Obce Bušince č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným 

stavebným odpadom a objemným odpadom nasledovne: 

 

1. Dopĺňa Článok 3 Práva a povinnosti obce,  bod č. 3.4 – „Obec zabezpečuje zavedenie 

a vykonávanie triedeného zberu: 

(i) jedlých olejov a tukov,  kat.č. 20 01 25 (O) 

(ii) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov vrátane odpadu 
z cintorínov, kat.č. 20 02 01 (O) 

2. Dopĺňa Článok 5 Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania zmesového 
komunálneho odpadu, bod č.5.2.: 

 Cena zbernej nádoby – 120 l je 21,50€/ks, ktorú si každý občan musí zakúpiť. Cena zbernej nádoby 

nie je zhrnutá do miestneho poplatku za komunálny odpad. 

3. Mení v Článku 6 Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov zbieraných spolu s obalmi, nasledovne: 

Bod č. 6.7.2.Bytové domy 1100 l  nádoba na plasty kat.č. 200139 (spolu s kovom, kat.č. 200140 
a tetrapakom, kat. č. 150105) s intervalom vývozu 1x mesiac 

bod č. 6.8.2.  (ii) Bytové domy 1100 l  nádoba na sklo, kat. č. 200102 s intervalom vývozu 1x za 3 
mesiace 

bod č. 6.9.2 (ii) Bytové domy 1100 l  nádoba na papier a lepenka, kat.č. 200101  s intervalom vývozu 
1x za 3 mesiace 

bod č. 6.10.2 (ii) Bytové domy 1100 l  nádoba na kovy kat.č. 200140 (spolu s plastom, kat.č. 200139 
a tetrapakom, kat.č. 150105) s intervalom vývozu 1x mesiac 

 



4. Vytvára Článok na Zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

1.1 Na území obce sa pre držiteľov odpadu na zber objemného odpadu, kat.č. 200307 a odpadu z 
domácností s obsahom škodlivých látok (kat. č. 150110, 200127, 130205, 
130206,080317,150202,160107) uplatňuje systém kalendárového zberu 2 x za rok. 

1.2 Systém zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa 
realizuje pristavením veľkokapacitných kontajnerov oprávnenou osobou pre jednotlivý druh 
odpadu na miesto dostupné z verejnej komunikácie. 

1.3 Termíny a spôsob zberu budú spresnené prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na 
úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce. 

5. Mení Článok 10 nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, bod 10.1. 
nasledovne: 

           Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, kat.č. 200201 sa triedi do označených 1100 litrových 
zberných nádob pre bytové domy a hnedých 120 litrových zberných nádob pre rodinné domy 
s označením zberných nádob „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD - ZO 
ZÁHRAD, PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV“.  Zberné nádoby na biologicky 
rozložiteľný odpad zo zelene musia byť označené štítkom s rozmermi minimálne 15x15cm, 
ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste. 

A dopĺňa nasledovné body: 

1.4 Interval odvozu biologicky rozložiteľného odpad zo zelene je pre bytové a rodinné domy  1 x 
za 14 dní počas mesiacov marce až október a 1 x mesačne počas mesiacov november až 
február.  

1.5 Jedlé oleje a tuky, kat.č. 200125 sa triedia do sklenených alebo plastových nádob pre bytové  
a rodinné domy. 

1.6 Interval odvozu jedlých olejov a tukov je pre bytové a rodinné domy 1x za 14 dní počas zberu 
komunálneho odpadu. 

 

6. Mení Článok 12 – Šatstvo kat.č. 200110 a textílie kat. č. 200111, bod č.12.3. nasledovne: Interval 

odvozu zbernej nádoby na šatstvo a textílie je podľa potreby, najmenej však 1x za 3 mesiace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


