NÁVRH
Dodatok č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia
o odpadoch
č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Slavkove
na základe ust. § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel,
v spojení s ust. § 4, ods. 3, písm. f) a g) cit. zák. a v súlade s ust. § 39 zák.
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia 3/2011:
§ 5 bod 8 znie:
Obyvatelia obce Veľký Slavkov kompostujú a ukladajú vlastný biologický rozložiteľný
komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách.
Obec nezavádza a nezabezpečuje pre obyvateľov vykonávanie triedeného zberu KO
pre BRO reštauračného a kuchynského odpadu z dôvodu ekonomickej neúnosnosť
v súlade s § 39 ods. 18 písm. b/ bod 3/ zák. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
Systém separovania KO a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
§6
§ 6 bod 5. znie:
5. Na zber zeleného odpadu, ktorým sa rozumie burina, konáre z orezávky stromov,
lístie, tráva a pod. z obecných pozemkov sa používajú veľkoobjemové kontajnery
( VOK 7 m3 ). Tieto kontajnery sú umiestnené pri obecnom úrade a cintoríne a to
stále na jar a jeseň resp. podľa potreby.
§ 6 bod 6. znie:
6. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa
kuchyne – za nakladanie je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne, odpad sa nesmie
dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.
Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane
nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne
( nie sú súčasťou miestneho poplatku).
Dňom nadobudnutia účinnosti zostávajú v platnosti aj nezmenené časti Všeobecne
záväzného nariadenia obce Veľký Slavkov o odpadoch č.3/2011 právoplatné dňa
19.12.2011.
Ing. František Šary
starosta obce
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