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                                                 Všeobecne záväzné nariadenie obce Somotor

                                                                                č. 2/2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  ( VZN) obce Somotor č. 2/2015 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Somotor

     Obec Somotor v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 81 ods.8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Somotor zo dňa 15.12.2015 nasledovne:

1./  § 8 sa nahrádza názov a samotný text v tomto znení:

                                                                                     § 8

               Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a biologicky rozložiteľný odpad  z  kuchyne

1. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorých pôvodcami sú 
fyzické osoby nepodnikatelia sa kompostujú v kompostéroch, ktoré sa nachádzajú  pri nehnuteľnostiach.  Tieto 
druhy odpadu je možné spolu  kompostovať v týchto kompostéroch. Obec zabezpečí do každej domácnosti 
kompostér. Domácnosť potvrdí písomne jeho prebratie.

2. Ak má domácnosť vlastný kompostér dostatočnej kapacity, preukáže túto skutočnosť obci a  podpíše čestné 
prehlásenie. Čestné prehlásenia sa aktualizujú každé tri roky a musia byť prístupné kontrolným orgánom.

3. Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

4. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a 
reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

5. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16  zákona č. 79/2015 Z.z. o 
odpadoch v znení neskorších predpisov vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

6. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne
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a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených 
obcou na zber komunálneho odpadu,

b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú 
kanalizáciu                                                                                

c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

                                                                              

                                                                     Záverečné ustanovenia
  
1.Obecné zastupiteľstvo obce Somotor sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2021 dňa  21.10.2021 
uznesením č.  335/10/2021. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2020 zo dňa 17.12.2020.

 

                                                                                                                         Ján Juhász
                                                                                                                       starosta obce


