Obec Smilno

Dodatok č. 2
k VZN č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Smilno

Obecné zastupiteľstvo v Smilne v zmysle ustanovení § 4 ods.3 písm. g a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s §81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o odpadoch“)
vydáva

Dodatok č. 2,
ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Smilno
nasledovne:
1/ mení a dopĺňa sa znenie odseku 19 v § 3 Vymedzenie základných pojmov a nahrádza sa
nasledovným znením:
19. Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu
odpadu sú odpady z výrobku patriaceho do skupiny výrobkov - elektrozariadenia,
batérie a akumulátory, obaly - papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované
materiály a neobalové výrobky, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcu.

2/ mení a dopĺňa sa znenie písm. c) odseku 1 v § 6 Triedený zber oddelene zbieranej zložky
komunálneho odpadu vyhradeného prúdu odpadu a nahrádza sa nasledovným znením:
1.c) odpady z obalov – papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály,

3/ dopĺňa odsek 5 do § 14 Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov
(papier, plasty, sklo a kovy) o písmeno e) nasledovne:
e) z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky (kompozity na báze
lepenky, ďalej „VKM“), ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové
číslo odpadu 20 01 03 – viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
(kompozity na báze lepenky) (tetrapak a pod.) – O, sa uskutočňuje nasledovným
spôsobom:

i. Triedený zber VKM sa vykonáva prostredníctvom vriec. V deň zberu podľa
harmonogramu obyvateľ obce vykladá vrece s vyseparovanou komoditou pred
bránu svojej nehnuteľnosti.
ii. VKM sa zbiera v 1 deň s papierom ale v samostatných vreciach.
iii. Do VKM patria: nápojové kartóny označené recyklačným symbolom, čisté
nápojové obaly od džúsu, mlieka, vína.
iv. VKM musia mať zmenšený objem, napr. poskladaním, zašliapnutím a pod. aby sa
zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

4/ mení a nahrádza znenie odseku 7 § 17 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými
komunálnymi odpadmi nasledovne:
7. 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.

5/ dopĺňa sa znenie § 26 Záverečné ustanovenie o nasledovné znenie:
Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Smilne dňa
4.12.2021 uznesením č. A-17.12/2021.
Zmeny a doplnky tohto Dodatku č. 2 schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Smilno.
Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022.
Ostatné znenie VZN č. 1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a Dodatku č. 1 k uvedenému VZN zostávajú nezmenené.
V Smilne dňa 19.11.2021

........................................................
Vladimír Baran, v. r.
starosta obce
Vyvesené dňa 19.11.2021
Vyvesené po schválení dňa 6.12.2021
Zvesené dňa ..................................

