Doplnok č.1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
OBCE HNILEC Č. 01/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
Obecné zastupiteľstvo podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa uznieslo na tomto doplnku k všeobecné záväznému nariadeniu č. 01/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hnilec č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi sa mení a dopĺňa takto:
1. V časti II § 3 - Spoločné ustanovenia ods. 6 sa mení takto:
Na území obce sa nezavádza triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad z dôvodu, že v obci 100 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad. Obec
kompostovanie odpadu preukáže uzatvorením dohody o kompostovaní s obyvateľmi. Týmto
nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa kuchyne za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom v súlade s § 15 tohto nariadenia.
2. V časti III § 5 – Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom odst. 3 sa mení
takto:
Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových

nádob:

– kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu a plastová nádoba objem 120 l a 240 l
pre zmesový komunálny odpad,
– farebne rozlíšené plastové vrecia alebo zberné nádoby určené obcou pre triedený zber
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu,
– veľkoobjemové kontajnery pre objemné odpady a drobné stavebné odpady,
3. V časti V - Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom §15 ods.8 sa
mení takto:
Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad na svojom území pre obyvateľov obce, nakoľko v obci 100 % obyvateľov
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kompostuje vlastný odpad. Obec kompostovanie odpadu preukáže uzatvorením dohody
o kompostovaní s obyvateľmi.
Čl. II
Účinnosť
1. Tento Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 01/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hnilec
schválilo/prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Hnilec dňa 11.12.2020 uznesením č. 13/10-2020.
2. Tento doplnok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021

...................................................
Ing. Otokár Jeremiaš
starosta obce
Návrh tohto Doplnku č. 1 k VZN č. 01/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na
webovom sídle obce Hnilec a na CÚET na portáli slovensko.sk
dňa: 25.11.2020

pečiatka

podpis....podpísané...................

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu doplnku VZN do ( včítane ) : 5.12.2020
Doručené pripomienky: 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Doplnku č. 1 k VZN č 01/2016
7.12.2020

uskutočnené dňa :

Doplnok č. 1 k VZN č 01/2016 schválený OZ Obce Hnilec
dňa: 11.12.2020

pečiatka

podpis........podpísané................

Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2016 zverejnený po jeho schválení OZ na úradnej tabuli, na
webovom sídle obce a na CÚET
dňa: 14.12.2020

pečiatka

podpis..........podpísané.............

Uvedený doplnok nadobúda účinnosť:
dňa: 01.01.2021

pečiatka

podpis.....podpísané............................
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