
Dôvodová správa 
 

Predkladáme návrh na doplnenie VZN č. 64 o nakladaní s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom. Navrhovaná zmena sa dotýka nakladania s jedlými olejmi 
a tukmi z domácností (katalógové číslo 20 01 25).  

Podľa doteraz platného VZN č. 64 majú občania možnosť odovzdávať tento odpad 
v rámci systému zberu, ktorý je zabezpečovaný v pravidelnom intervale raz za mesiac pre 
občanov bývajúcich v bytových domoch i rodinných domoch, v súlade s platným 
harmonogramom zberu. Okrem toho je tu možnosť individuálneho odovzdania jedlých olejov 
a tukov z domácnosti v zbernom dvore.  

Spoločnosť INTA s.r.o. so sídlom Rybárska 18, Trenčín ponúka spoluprácu v tejto 
oblasti a to vytvorením zberného miesta na čerpacej stanici pohonných hmôt Slovnaft a.s., 
na Vajanského ul. č. 23/15, Senica. Podmienkou odobratia jedlých olejov a tukov 
z domácnosti je, aby boli v čistých nepoškodených nepriepustných uzatvárateľných 
nádobách z PET materiálu. Maximálny objem obalu  je prípustný do 10 l. Spoločnosť bude 
oznamovať údaje o vyzbieraných množstvách odpadu pre účely vedenia evidencie o vzniku 
odpadov. Náklady spojené so zberom a prepravou hradí spoločnosť Inta s.r.o. 

 Vytvorené  zberné miesto je pre občanov dostupné a  rozšíria sa možnosti pre 
občanov na  odovzdanie jedlých olejov a tukov pre ich ďalšie zhodnotenie. 
 
 
 
 
 
 

Návrh na doplnenie VZN č. 64 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom  
 
 
V článku 6 D – Biologicky rozložiteľné odpady, bod 2 - Jedlé oleje a tuky z domácností   
sa dopĺňa text v písmene b) nasledovne: 
 
 
b) použité jedlé oleje a tuky z domácností je možné donáškovým spôsobom odovzdať 
v zbernom dvore alebo na zbernom mieste  - na čerpacej stanici pohonných hmôt 
Slovnaft a.s, Vajanského 23/15, Senica. Odpad musí byť umiestnený v uzavretých 
nepriepustných nádobách z PET materiálu, ktoré budú neporušené a čisté. Maximálny   
objem obalu je prípustný do 10 l.  

 

Ostatné ustanovenia tohto VZN č. 64 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 

staveným odpadom ostávajú  nezmenené. 

 
1. Návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bol vyvesený na úradnej tabuli a zverenený na 
internetovej stránke Mesta Senica na pripomienkovanie občanom mesta dňa 29.11.2017 
a zvesený dňa 14.12.2017.  
 

 
2. Toto VZN bolo schválené MsZ v Senici dňa .................... uznesením č. ........................... 
3. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta od ......................... do ..................  
4. VZN nadobudlo účinnosť dňa ..................... 
 



 


