Obec : Detvianska Huta

Dodatok č. 2
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Detvianska Huta

Prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute ,
dňa 11 .12.2020

Obec Detvianska Huta na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej „zákon o odpadoch“) v znení zákona č. 90/2017 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon o odpadoch, vydáva tento dodatok č. 2, ktorým sa dopĺňa :

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Detvianska Huta
§ 2 VZN
Systém zberu odpadov
škrtá sa
e) triedený zber komunálnych odpadov pre:
opotrebovaných pneumatík, ktoré obyvatelia obce odovzdávajú na zbernom dvore,
– nahrádza sa
e) triedený zber komunálnych odpadov pre:
– zber opotrebovaných pneumatík
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (v predajni pneumatík,
alebo tomu, kto pneumatiky vymieňa), alebo na zbernom dvore obce na adrese:
Detvianska Huta, Komárno č. súpisné 237
–
§7
Podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom
–

ruší sa odst. 1

–

nahrádza sa

1) Domácnosti sú povinné nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad kompostovať v kompostéroch zabezpečených obcou
alebo ukladať na svojich domácich kompostoviskách.
2) Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:
- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný
odpad,
- kuchynský odpad,
– Medzi zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný
odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z
pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
– Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha,
vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom,
džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka

a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier,
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného
ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli z kuchýň domácností a pod..
–

Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté
zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.
V Detvianskej Hute, dňa 24.11.2020

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s §
6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 24.11.2020,
zvesený bol 10.12.2020.
Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Detvianska Huta bol schválený uznesením č. 142/2020 zo dňa 11.12.2020 a vyvesený na
úradnej tabuli obce dňa 14.12.2020. Účinnosť nadobúda 01.01.2021.

Pavel Šulek
starosta obce

