VZN č. 1/2020

Obec Stráňany na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa 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 toto
všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Stráňany.
Čl. 1
1.V článku III. , písm. A sa dopĺňa nový text, ktorý znie:
- Olejový kontajner, kontajner určený pre ukladanie fliaš s jedlým olejom.
2.Článok V. písm. a/ sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
a/ Biologicky rozložiteľný komunálny odpad /ďalej len BRKO/
1. Spaľovanie BRKO na území obce nie je povolené.
2. Občania v rodinnej zástavbe, kompostujú BRKO vo vlastných zariadeniach na
vlastných pozemkoch. Obec bude vyžadovať od obyvateľov čestné prehlásenie
o vykonávaní kompostovania /viď príloha VZN/.
3.Článok V. písm. b/ sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
b/ Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
1. V obci nie je zavedený triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,
nakoľko 100% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.
2. Zvyšky varených jedál, ktoré nie sú vhodné na kompostovanie občania likvidujú
kŕmením domácich zvierat.
3. Obec bude vyžadovať od občanov čestné prehlásenie o vykonávaní kompostovania
/viď príloha VZN/.
4.Článok V. písm. d/ sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
d/ Jedlé oleje a tuky z domácnosti
1. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať do špeciálneho kontajnera označeného na zber
tohto odpadu alebo na mieste určenou obcou.
2. Oleje a tuky je nutné po vychladení preliať do uzatvárateľných a uzavretých
plastových fliaš pochádzajúcich z balených potravín, vôd.
3. Nakladať s použitými jedlými olejmi môže len obec, alebo iný subjekt, ktorý má
s Obcou zmluvu a povolenia na takúto činnosť.
5.Článok V. písm. e/ sa odsek 7. nahrádza novým odsekom 7., ktorý znie:
7. Odpady je potrebné triediť, biologicky rozložiteľné odpady zbierať samostatne
a zabezpečiť ich zhodnotenie.

Čl. II
Záverečné ustanovenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Stráňanoch
dňa 16.12.2020
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.
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