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DODATOK č.1 k VZN č.2/2004
doplniť:
Čl. II bod 28
za bodkou pridať text:
Funkciu zberovej nádoby pre komunálny odpad určený na skládkovanie (v
osadách a častiach nedostupných technike KUKA vozov, príp.za nepriaznivých
klimatických podmienok,v čase havárií techniky ap.) môže plniť i plastové vrece
(s objemom adekvátnym zberovej nádobe KUKA 110l).
doplniť:
Čl. II bodom
29)
Kompostovanie je riadený prevažne aeróbny mikrobionálny proces,v
priebehu ktorého sú organické odpady premieňané na organicko-minerálne
hnojivo – kompost v členení:
− domáce kompostovanie znamená kompostovanie bioodpadu ako aj súčasné
používanie kompostu v záhradkách,patriacich súkromným domácnostiam
− komunitné kompostovanie znamená kompostovanie bioodpadu a súčasné
používanie kompostu,ktoré vykonáva skupina ľudí v určitej lokalite s cieľom
kompostovať ich vlastný odpad ako aj odpad od iných ľudí
− komunálne kompostovanie znamená kompostovanie veľkého množstva
bioodpadu na centrálnych kompostovacích zariadeniach-kompostárňach,ktoré
vykonáva vo väčšine špecializovaná firma.Kompost je využívaný pre vlastnú
potrebu(poľnohospodárske účely,údržba zelene...) alebo predávané.
30)
Vlastným zariadením pre účely tejto právnej normy sa rozumie
domáce,resp.komunitné kompostovisko
31)
Kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie odpadov (BRO),ktorého
ročná produkcia kompostu prevyšuje 10 ton.Je tvorená súborom strojov a
zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie v časovej,technickej
náväznosti a priestorom,ak je konštrukčne riešenie pevne spojené so stavbou.
doplniť čl.VI bod 1:
g) Obec si vyhradzuje právo postupne meniť paušálny intervalový spôsob zberu
KO pre držiteľov uvedených v čl.VI bod 1 písm. d) a tých,ktorí majú systém
VOK celoročne na množstvový spôsob -žetónový(ZN -plastové vrecia,iné)

upraviť v znení:
Čl.VI bod 4
Systém zberu,prepravy a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu(BRO)
a) Každý pôvodca odpadu separuje odpad už pri jeho vzniku,BRO odpad
zhodnocuje prednostne vo vlastných zariadeniach,na svojej nehnuteľnosti a na
svoje náklady.
b) Obec sebe, pôvodcom - držiteľom odpadu na území obce,sama,alebo
prostredníctvom oprávnenej osoby, vytvára podmienky vznik a prevádzkovanie
zariadení pre zhodnocovanie BRO formou kompostovania v obecnej
kompostárni, resp.v zariadení na zhodnocovanie BRO u inej oprávnenej osoby.
c) Držiteľ odpadu za zhodnocovanie (mimo vlastných zariadení), hradí všetky
nevyhnutné náklady s ním spojené.
d) Nevyhnutnými nákladmi sú tie,ktoré zahŕňajú náklady zberu, prevádzkovania,
vrátane nákladov na
zákonom stanovený monitoring a nákladov na
predaplikačné rozbory.
e) Výšku úplaty za náklady v obecnej kompostárni,v prípade,že ju prevádzkuje
obec,stanoví svojim rozhodnutím zastupiteľstvo obce.
doplniť:
Čl. IV bod 6
h) zneškodňovať biologicko rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane
odpadu z cintorínov a z ďaľšej zelene na pozemkoch právnických osôb,fyzických
osôb a občianskych združení,ak sú súčasťou komunálneho odpadu
opora v zákone o odpadoch č.223/2001 v znená zákona 24/2004 s platnosťou od
prístúpenia SR k EÚ

V Krajnom dňa 14.12.2005

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

