Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 Obce Veľká Lúka o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom na území obce Veľká Lúka zo dňa 2. septembra
VZN č. 2/2013 sa mení nasledovne:
§ 6 Systém zberu, prepravy a zneškodňovania DSO sa ruší vo všetkých bodoch a navrhuje sa
nasledovný:

1) Podľa § 80 ods. 5 zákona o odpadoch drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích
prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobného stavebného odpadu
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu a za
poplatok, ktorý obec určila podľa VZN o miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
3) Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný uložiť drobný stavebný odpad do
veľkoobjemového kontajneru, ktorý bude pristavený najmenej 2x za rok v mesiacoch apríl a október
a v prípade potreby aj v častejšom intervale.
§ 10 Systém zberu, prepravy biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) sa mení nasledovne:
Ruší sa odsek 1 a nahradí ho nový odsek v nasledovnom znení:
1) Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:
- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov,
- kuchynský odpad z domácností.
Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na svojich domácich
kompostoviskách.
Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu, pretože najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich domácich kompostoviskách.
Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2013 Obce Veľká Lúka o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobným stavebným odpadom na území obce Veľká Lúka zo dňa 2.9.2013 ostávajú v platnosti v
pôvodnom znení. Tento doplnok č. 1 k VZN č. 2/2013 schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej
Lúke na svojom zasadnutí dňa 12.12.2015 uznesením č. 80/2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom po
jeho vyhlásení.

Vo Veľkej Lúke, dňa 16.12.2015
Ing. Andrea Chromeková, starostka obce
Návrh
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