Návrh dodatku k VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Margecany dňa 17.10.2020
Schválený dodatok k VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Margecany dňa ....................

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. 3
ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce takto:
Článok 1.
1. V § 5 Komunálny odpad a jeho zložky písm. a) znie:
a) Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu:
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2. V § 2 Vymedzenie základných pojmov odsek 2 znie:
„(2) Komunálny odpad je
a)zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla,
kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, 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.“
3. V § 2 Vymedzenie základných pojmov sa za odsek 2 vkladá nový odsek 2a, ktorý znie:
„(2a) Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného
hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane
čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.“
4. . V § 2 Vymedzenie základných pojmov odsek 7 znie:
„(7) Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení
zložiek komunálneho odpadu.“
5. V § 2 Vymedzenie základných pojmov sa za odsek 30 vkladá nový odsek 31, ktorý znie:

„(31) Kompostovací zásobník je nádoba slúžiaca na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov kompostovaním; výsledným produktom je kompost využívaný pre
potreby domácnosti. Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad zemou a musí byť
vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu.“
6. Názov § 6 Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov znie takto:
„§ 6 Systém zberu a prepravy zmesových odpadov“
7. V § 6 Systém zberu a prepravy zmesových odpadov odsek 8 znie:
„(8) Odvoz komunálneho odpadu v rekreačných a chatových oblastiach sa vykonáva
prostredníctvom veľkokapacitného kontajnera, pričom frekvencia vývozov závisí od
naplnenosti kontajnera.
8. V § 7 Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov sa za odsek 6 vkladá
nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorí sú v obci poplatníkmi, môžu
bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad
z neobalových výrobkov z iných zdrojov na zbernom dvore.“
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
9. V § 7 Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov sa za odsek 8 vkladajú
odseky 9 až 11, ktoré znejú:
„(9) Škola alebo školské zariadenie, ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov
obalových výrobkov pochádzajúcich z domácnosti, je povinná najneskôr do konca mesiaca
nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu
a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov
pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva.“
„(10) Na školu sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 písm. a) až e).“
„(11) Na školu, ktorá vykonáva zber podľa písmena i), sa nevzťahujú povinnosti podľa § 81
ods. 13, § 97 a 98.“
10. V § 14 Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov
odsek 6 a 7 znie:
„(6) Obec prevádzkuje obecné kompostovisko. Na zberný dvor môže pôvodca odpadov na
vlastné náklady priniesť biologicky rozložiteľný odpad alebo po uhradení poplatku podľa
Sadzobníka cien k VZN o úhradách za poskytované služby Obcou Margecany dopravu
zabezpečí obec.“

„(7) Obecné kompostovisko sa riadi prevádzkovým poriadkom (§ 24 Prevádzka zberného
dvora a kompostoviska).“
11. V § 15 Biologicky rozložiteľné kuchynské odpady odsek 3 znie:
„(3) Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky
rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že obec si uplatňuje výnimku z povinnosti
zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec
preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.“
12. V § 15 Biologicky rozložiteľné kuchynské odpady sa za odsek 3 vkladajú odseky 4 až 8.
„(4) Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľné kuchynské odpady do zberných nádob na
komunálny odpad.“
„(5) Všetci obyvatelia sú povinní svojpomocne si kompostovať svoj vlastný biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad.
„(6) Obyvatelia predložia obci čestné vyhlásenie o tom, že svoj vlastný biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad kompostujú.“
„(7) Za obyvateľov žijúcich spoločne v jednej domácnosti podpisuje čestné vyhlásenie
zástupca domácnosti.“
„(8) Obec preveruje skutočnosti uvedené v čestnom vyhlásení, ako aj samotnú realizáciu
kompostovania v obci. Čestné vyhlásenia sa pravidelne aktualizujú.“
13. V § 23 Spôsob nakladania s odpadovými pneumatikami sa za prvú vetu vkladá nová veta,
ktorá znie:
Obec vykonáva zber a zhromažďovanie pneumatík na zbernom dvore, na adrese Margecany
603, 055 01 Margecany, parcela CKN č. 3131/1, k. ú. Margecany.
14. Názov § 24 Prevádzkovanie zberného dvora a kompostovísk znie takto:
„§ 24 Prevádzkovanie zberného dvora a kompostoviska“
15. V § 24 Prevádzkovanie zberného dvora a kompostoviska sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
16. V § 24 Prevádzkovanie zberného dvora a kompostoviska sa za odsek 3 vkladá odsek 4,
ktorý znie:
„(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorí sú v obci poplatníkmi, môžu
bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad
z neobalových výrobkov z iných zdrojov na zbernom dvore obce.“
17. V § 24 Prevádzkovanie zberného dvora a kompostoviska odsek 6 znie:

„(6) Prevádzkové hodiny, ako aj zoznam druhov odpadov, ktoré možno na zbernom dvore
odovzdať, sú zverejnené na webovom sídle obce.“
18. V § 24 Prevádzkovanie zberného dvora a kompostoviska sa v odseku 8 vypúšťajú slová
„fyzickými osobami“.

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 ostávajú nezmenené
a v platnosti.
(2) Dodatok č. 3 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa .......................... a nadobúda
účinnosť 15. dňom od vyvesenie na úradnej tabuli obce, okrem bodov 11 a 12, ktoré
nadobúdajú účinnosť 1.1.2021.

Ing. Igor Petrik
starosta obce

