Dodatok č. 3/2020
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 44/2016

o nakladaní s komunálnym
odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.

Obec Kostolná-Záriečie (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a v súlade zo
zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
vydáva
Dodatok č. 3/2020 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 44/2016 o nakladaní s komunálnym
odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.
Dodatok č. 3/2020 k VZN č. 44/2016 znie nasledovne:
• V §3 ods. 2 sa dopĺňa :
Komunálny odpad je
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácnost vrátane papiera a lepenky,
skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textlií, obalov, odpadu z elektrických
zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného
odpadu vrátane matracov a nábytku,
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím
charakterom a zložením podobný odpadu z domácností
•

V §3 ods. 27 sa dopĺňa :

27. Ak organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vypovie zmluvu s obcou uzatvorenú podľa
odseku 2, je povinná zabezpečiť triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov v tejto obci do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto obce s inou organizáciou
zodpovednosti výrobcov pre obaly v rozsahu doterajšieho systému triedeného zberu odpadov z
obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto obci.

•

V §4 sa dopĺňa ods. 4:

4íObec je povinná nahlásiť ministerstvu a organizácii zodpovednost výrobcov pre obaly, s ktorou
má uzatvorenú zmluvu podľa §59 odsí 2, údaje o produkcii zmesového odpadu a komunálnych
odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v obci
za predchádzajúci kalendárny rok
•
V §19 ods. 7 sa vypúšťa nasledovné znenie:
Obec si uplatňuje výnimku z povinnost zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky

rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške
50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatkuí
Toto znenie sa nahrádza nasledovným znením:
Obec si uplatňuje výnimku z povinnost zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnost v obci podľa §81 odsí21 písmí
b)zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že 100% obyvateľov kompostuje vlastný
odpadí
• V §26 ods. 2 sa vypúšťa nasledovné znenie
je povinný bezodkladne po zistení
Toto znenie sa nahrádza nasledovným znením:
je povinný do troch pracovných dní

Návrh dodatku č. 3/2020 k VZN 44/2016 :
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 30.11.2020
Dátum uplatnenia pripomienky do
Zvesený dňa

: 15.12.2020
: 31.12.2020

Dodatok č.3/2020 k VZN 44/2016:
Schválené na rokovaní OZ dňa
: 15.12.2020

..............................................
Ing. Peter Pilko
starosta obce

