OBEC
DOLNÁ MARIKOVÁ
Obec Dolná Mariková v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákona o
odpadoch“/ vydáva tento

Dodatok č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 4/2016
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI
STAVEBNÝMI ODPADMI
Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 sa mení nasledovne:
- § 11 odstavec 15 znie:
V súlade so záväznou hierarchiou nakladania s odpadmi je na základe Dohody o domácom
kompostovaní podpísanej s obcou zabezpečné domáce využitie biologicky rozložiteľných odpadov
vznikajúcich z činnosti domácností ako vlastný odpad a to využitím metódy kompostovania, čím sa
na území obce minimalizuje potreba centrálneho systému triedeného zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu.
Predmetom tejto dohody o kompostovaní je dohoda o podmienkach domáceho využitia
biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane kuchynského odpadu, a pravidlách jeho kompostovania,
ako aj o podmienkach výkonu kontroly kompostovania obcou.

Na účely tejto dohody sa za :
a) biologicky rozložiteľný (komunálny) odpad považuje vlastný biologicky rozložiteľný
odpad pôvodcu (obyvateľa obce), ktorí tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri varení a
stravovaní v jeho domácnosti (napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, varených jedál,
potraviny, čaj, kávový výluh), tiež iný organický odpad z jeho domácnosti (najmä popol
z dreva, hobliny, piliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky), pokiaľ je bežne
rozložiteľný v prírodnom prostredí a tiež prírodný odpad zo záhrady a údržby zelene
nachádzajúcej sa v domácnosti ako zelený odpad, pokiaľ neobsahuje škodlivé látky (kvety,
tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina,
pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, drevná štiepka);
b) kompostovanie považuje prírodný proces realizovaný v bežných domácich podmienkach, pri
ktorom mikroorganizmy a pôdne organizmy rozkladajú organické odpady (bioodpady) na
organicko-minerálne hnojivo (kompost);
c) kompostovisko považuje akékoľvek miesto vo vonkajšom prostredí vhodné na kompostovanie
(svojou plochou nepresahujúce spravidla 4 m²), ktoré sa nachádza na pozemku vo vlastníctve
pôvodcu alebo v jeho oprávnenom užívaní, za podmienky, že jeho umiestnením pôvodca neporušuje
pravidlá občianskeho spolunažívania nad obvyklú mieru a ani iné všeobecne záväzné právne
predpisy;
d) domácnosť považuje skupina fyzických osôb, ktoré spolu žijú v dome, byte, či inej nehnuteľnosti
určenej na bývanie a z činností ktorých vznikajú komunálne odpady, vrátane biologicky
rozložiteľných odpadov;
e) obyvateľa považuje člen domácnosti, ktorý je z titulu svojho pobytu evidovaný v
evidencii obyvateľov obce. Za obyvateľov žijúcich v spoločnej domácnosti uzatvára
dohodu o kompostovaní ich spoločný zástupca, spravidla ten z nich, kto je aj zástupcom na
účely platenia miestneho poplatku za komunálne odpady.

–

§ 11 odstavec 16 sa ruší
Ing. Peter Šujak
starosta obce
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