
   VZN č. 1/2020

ktorým  sa mení Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2/2015 o  nakladaní s komunálnymi
odpadmi a  drobnými stavebnými odpadmi na území obce Somotor  zo dňa 15.12.2015  

     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

1.Biologicky  rozložiteľný  odpad  zo  záhrad  a biologicky  rozložiteľný  kuchynský  odpad,
ktorých pôvodcami sú fyzické osoby nepodnikatelia sa kompostujú vo vlastných zariadeniach
- kompostéroch, ktoré sa nachádzajú pri nehnuteľnostiach. Tieto druhy odpadu je možné
spolu kompostovať v týchto kompostéroch. 
2.Ak tento odpad nebude uložený v kompostéroch, ich zber a zhodnotenie zabezpečí obec.
3.Zber biologicky  rozložiteľného  odpadu zo  záhrad zabezpečí  obec  spôsobom a na miesto
určené obcou na základe jej oznámenia. 
4.Zber  biologicky  rozložiteľného  kuchynského  odpadu  zabezpečí  obec  v  biologicky
rozložiteľných vreciach,  ktoré distribuuje obec a ich zber sa realizuje prostredníctvom osoby
oprávnenej  vykonávať  ich  zber a zhodnotenie  a to  na  mieste  a v čase,  ktorý  oznámi  obec
obvyklým spôsobom na úradnej tabuli  a na webovom sídle obec najmenej 14 dní predom.
Zber tohto odpadu uskutočňuje minimálne 12 krát v priebehu kalendárneho roka. 
5.Zakazuje  sa  ukladať  biologicky  rozložiteľný  odpad  do  zberných  nádob  na  zmesový
komunálny odpad a zakazuje sa ukladať tento odpad na iné miesta než na miesta na to určené
obcou.“  
                  

           Záverečné ustanovenia 

  Toto  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Somotor  č.:1/2020  bolo  schválené  Obecným
zastupiteľstvom  Obce  Somotor  dňa  17.12.2020,  uznesením  číslo  :  258/12/2020  a nadobúda
účinnosť  dňom 01.07.2021. 

   Ján Juhász
              starosta obce

1.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce v súlade s § 6 ods.3 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 30.11.2020.
2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  bol  zverejnený na webovom sídle   obce v súlade s §  6 ods.3
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 30.11.2020.
3. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený z úradnej tabule dňa 17.12.2020
4. Všeobecne záväzné nariadenie po schválení bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom
     sídle obce dňa 21.12.2020
5.  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.7.2020
   


