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DODATOK č. 3
ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Hniezdne č. 3/2008 o komunálnych odpadoch, drobných
stavebných odpadoch a starých vozidlách vznikajúcich na území obce Hniezdne
Dodatkom č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Hniezdne č. 3/2008 o komunálnych odpadoch,
drobných stavebných odpadoch a starých vozidlách vznikajúcich na území obce Hniezdne sa dopĺňa :

v článku II. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV odsek 22,
v článku III. SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI
ODPADMI v bode B) Nakladanie s jednotlivými zložkami KO a DSO, v časti h) Biologický
rozložiteľné odpady odseky 17,18,19
takto :

Článok II.
Vymedzenie základných pojmov
22. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky
a kuchynský odpad z domácností, z reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení
a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.

Článok III.
Systém nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
B) Nakladanie s jednotlivými zložkami KO a DSO
17. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
18. Medzi zelený odpad patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín
a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný aj na domáce kompostovanie.
19. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria: šupy z čistenia zeleniny
a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka
z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím,
maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová
vreckovka a servítka a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový
papier, nespracované zostatky surovín, nekonzumované zostatky pokrmov a potravín
rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného
stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení, kuchýň domácností a podobne.
Tento Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2010 bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Hniezdne na
zasadnutí dňa 4.12.2014 uznesením č.7/2014, bod A./5
podpísané
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