„N Á V R H“
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štôla
č. 1/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štôla č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štôla
Obecné zastupiteľstvo v Štôle v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzného nariadenie (ďalej len ”nariadenie“ alebo „VZN“):
1. V § 19 VZN sa mení celý odsek 6 nasledovne:
6. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti sa na území obce bude
zabezpečovať prostredníctvom kompostérov, ktoré dostala bezplatne od obce každá
domácnosť bývajúca v rodinnom dome.
Pre domácnosti v bytových domoch súpisné číslo 129, 130, 131, 132, 133
a v apartmánových domoch súpisné číslo 985, 986 bude pre uloženie tohto odpadu
k dispozícii päť 1 000 litrových kompostérov. Rozmiestnenie kompostérov:
 štyri kompostéry budú umiestnené pri bytových domoch 129,130,131,132 a 133,
 jeden kompostér bude umiestnený pri apartmánových domoch 986 a 985.
V budúcnosti sa môžu počty kompostérov v závislosti od potreby navýšiť.
2. V § 19 VZN sa dopĺňa nový odsek 12 v tomto znení:
12. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorý patrí do kompostérov sú:
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb
a pečivo, zvyšky jedál nie však tekuté zložky, potraviny po záručnej dobe alebo inak
znehodnotené (bez obalov), tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín, okrem
mäsa, mliečnych a mäsových výrobkov.
3. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Štôla na
pripomienkovanie v zákonom stanovenej lehote.
4. VZN č. 1/2021 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štôle dňa ........... uznesením
č. ........./2021.
5. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli a na webovom
sídle obce Štôla.
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