Návrh dodatku k VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Margecany dňa 20.10.2017
Schválený dodatok k VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Margecany dňa 22.11.2017

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE MARGECANY
na základe § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vydáva k

Všeobecne záväznému nariadeniu obce č: 3/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce MARGECANY
DODATOK č. 2
ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce takto:
Článok 1.
v § 13 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
odsek 3 až 7 znie:
„(3)“ Obyvatelia, ktorí vlastnia alebo užívajú rodinné domy, sú povinní svojpomocne si kompostovať
svoj vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad.
„(4)“ Obyvatelia majú možnosť požiadať obec o poskytnutie kompostovacieho zásobníka. Podrobnosti
o výške úhrady za poskytnutie kompostovacieho zásobníka upraví Sadzobník cien k VZN o úhradách
za poskytované služby Obcou Margecany.
„(5)“ Ak obyvatelia nemajú záujem o poskytnutie kompostovacieho zásobníka obcou a zabezpečia si
ho sami, predložia obci čestné vyhlásenie, že ich domácnosť má vlastný kompostovací zásobník, a že
nepožadujú od obce, aby im ho poskytla.
„(6)“ Za obyvateľov žijúcich spoločne v jednej domácnosti podpisuje čestné vyhlásenie zástupca
domácnosti.
„(7)“ Obec preveruje skutočnosti uvedené v čestnom vyhlásení, ako aj samotnú realizáciu
kompostovania v obci. Čestné vyhlásenia sa pravidelne aktualizujú.
Článok 2.
(1) Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Margecany v znení dodatku č.1 ostávajú
nezmenené a v platnosti.
(2) Dodatok č. 2 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 20.11.2017 a nadobúda účinnosť dňa
7.12.2017 .

Ing. Igor Petrik
starosta obce

