DODATOK

číslo: 1/2013

k všeobecné záväznému nariadeniu

k VZN č. 10/2011

OBEC
LENARTOV

Výtlačok číslo: 1

Obec Lenartov v zmysle zákona č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y d á v a tento

D O D A T O K č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2011
o separovanom zbere odpadu na území obce Lenartov
Návrh tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6
ods. 3 a 4 Zákona č. 369/1990 Zb.. o obecnom riadení

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové
konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového
konania:

01.02.2013
01.02.2013
21.02.2013

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Obecný úrad Lenartov 37,
086 06 Malcov
- elektronicky na adresu:
obeclenartov@lenartov.sk
starosta@lenartov.sk
- faxom na číslo: 054/ 4884187
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku
VZN uskutočnené dňa:

21.02.2013

Schválený Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu: Uznesením č. 2/2013
Na rokovaní OZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
dňa:

22.02.2013
24.02.2013

Dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňom:

24.02.2013

Prílohou je dôvodová správa.
Ing. Jana Bľandová
starostka obce

1. Obec Lenartov využíva § 39, ods. 18 novely zákona o odpadoch 223/2001 – novela
343/2012, kedy obec nemusí zaviesť separáciu BRKO:
- preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad
Evidencia domáceho kompostovania v obci Lenartov tvorí prílohu tohto dodatku.
2. Obec Lenartov upozorní prevádzkovateľov kuchýň na povinnosť separácie BRKO.
Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. V podmienkach obce je to Motorest Javorina.
3. Obec Lenartov je prevádzkovateľom zariadenia spoločného stravovania - školská jedáleň,
povinnosti prevádzkovateľa kuchyne sa vzťahujú aj na obec ako prevádzkovateľa kuchyne.
3.1. Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným
odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne, t.j. vedúca školskej jedálne. Odpad
sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.
3.2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane
nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou
miestneho poplatku).
3.3. Ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením
č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín
3.4. Obec Lenartov ako prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť
skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu
kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
3.5. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
3.6. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc
aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
3.7. Ak by prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečoval zber, prepravu a ďalšie
nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním
uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto
odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39
písm. b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania
týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
3.8. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom
si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu,
a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
3.9. Pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva.
3.10. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat
kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania
sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.
Ing. Jana Bľandová
starostka obce

