Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 Obce Bacúrov o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bacúrov zo dňa
28. 04. 2011
VZN č. 2/2011 sa mení nasledovne:
§ 10
Biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)
sa mení celý článok 10
1. Každý pôvodca je povinný triediť BRO oddelene od iných zložiek KO.
2. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na svojom území pre obyvateľov obce, pretože
najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad na svojich domácich kompostoviskách. Týmto nie je dotknutá povinnosť
prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
3. Drevný odpad (konáre zo stromov, tují, kríkov a iných stromov) môžu občania obce
umiestňovať na priestranstve, ktoré určí obec a bude následne odvezený oprávnenou
osobou na ďalšie spracovanie.
4. Obec Bacúrov bude zabezpečovať zber jedlých olejov a tukov z domácností prostredníctvom
oprávnenej osoby a o termíne zberu bude Obec Bacúrov informovať obvyklým spôsobom –
úradná tabuľa, webová stránka obce a miestny rozhlas. Obec bude zabezpečovať zber jedlých
olejov a tukov z domácností od občanov prostredníctvom oprávnenej osoby najmenej 2 x do roka.
5. Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

podľa § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v prípade
individuálnej bytovej výstavby obec zabezpečí aby každá domácnosť mala kompostovací
zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky
rozložiteľný komunálny odpad.
6.

§ 13
Drobný stavebný odpad
sa mení celý článok 13
1. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad (DSO) do 110 l zberných nádob a 1100 l
kontajnerov na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.
2. Držitelia tohto odpadu sú povinní DSO počas realizácie prác zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na
základe súhlasu obce s užívaním verejného priestranstva. Pri užívaní verejného
priestranstva nesmie dôjsť k poškodeniu životného prostredia, nadmernému znečisteniu
okolia a k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
3. Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky : sklo, kovy,
plasty, papier a lepenku.
4. Odvoz a likvidácia DSO sa robí na vlastné náklady pôvodcu, alebo držiteľa odpadu,
spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Na území obce Bacúrov sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu a to
systémom zberu prostredníctvom oprávnenej osoby za poplatok, ktorý obec určí podľa
zákona o miestnom poplatku a VZN o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad.

Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2011 Obce Bacúrov o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobným stavebným odpadom na území obce Bacúrov zo dňa 28.04.2011 ostávajú
v platnosti v pôvodnom znení.
Tento doplnok č. 1 k VZN č. 2/2011 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove na svojom
zasadnutí dňa 14.12.2015 uznesením č. 28 a nadobúda účinnosť 01.01.2016.
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