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„N Á V R H“
Dodatku č. 1/2020
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lazisko
č.3/2016 zo dňa 15.06.2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Lazisko
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku v súlade s ustanovením § 6 ods. 1) a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §81 ods.8 zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zemne a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento tento Dodatok č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Lazisko č. 3/2016
1./ V pôvodnom znení § 15 Spôsob a podmienky triedených odpadov – jedlých olejov
a tukov z domácností
Držiteľ odpadu odovzdá jedlé oleje a tuky z domácností
- Priamo oprávnenej osobe, zoznam oprávnených osôb zverejňuje obec na svojom
webovom sídle
nové znenie
Držiteľ odpadu odovzdá jedlé oleje a tuky z domácností
- do nádoby a to určenej, ktorá bude umiestnená v areáli obecného úradu a KD
2./ V pôvodnom znení Časť V. Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom sa za bod 6 doplní bod 6.1
,,6.1. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností na území obce
Lazisko sa bude zabezpečovať aj prostredníctvom zbernej nádoby na to určenej , ktorá bude
umiestnená v areáli obecného úradu a kultúrneho domu“

3./ Dopĺňa sa v Časti VI. § 19 Prevádzkovanie zberného dvora
1. Zberný dvor pre občanov obce je zriadený v katastri obce Svätý Kríž – Jurki
2. Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky, tie sa odovzdávajú len
distribútorom pneumatík a v pneuservisoch a ani elektronický odpad
3. Na zbernom dvore je možné odovzdať nasledovný odpad




šatstvo
textílie
drevo




objemový odpad
drobný stavebný odpad

Dodatok č. 1 /2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2016 o nakladaní
s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lazisko bol
schválený Obecným zastupiteľstvom v Lazisku dňa ..........uznesením č.
/2020

V Lazisku dňa 24.11.2020
Bc. František Púčik
starosta obce

Návrh tohto Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli v obci
Lazisko na www.lazisko.sk dňa 25.11.2020 na pripomienkovanie v zákonom stanovenej
lehote.
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1/2020 k VZN č.
3/2016 dňa ........... uznesením č. ........./2020.
Tento Dodatok bol vyhlásený dňa
Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021

Dôvodová správa k návrhu Dodatku č. 1/2020

Predmetom úpravy tohto Dodatku je upraviť nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a spôsob nakladania s jedlými olejmi a tukmi z domácností na území
obce Lazisko pre jej obyvateľov.

Podľa zákona č. 460/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov sa pre obce od 1. januára 2021 zavádza povinnosť zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
(„BRKO“) - §81 ods. 21 zákona č. 79/2015 o odpadoch
Obec Lazisko posúdila súčasný stav triedenia odpadu na území obce. Pri zavedení triedenia
BRKO chceme dosiahnuť vysokú zapojenosť a participáciu obyvateľov obce a domácnosti do triedenia
BRKO. Podľa zákona č. 460/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov sa pre obce od 1. januára 2021 zavádza povinnosť zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
(„BRKO“) - §81 ods. 21 zákona č. 79/2015 o odpadoch
V roku 2019 obec do domácností rozdala kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad, kde sa
kompostoval odpad zo záhrad. Obec v tom čase nezavádzala a nezabezpečovala vykonávanie triedeného
odpadu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, podľa §
81 ods. 21 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pretože 50 % obyvateľov obce kompostuje
vlastný biologicky rozložiteľný odpad – kuchynský odpad na svojich domácich kompostoviskách.
Obec na základe zákona č. 460/2019 Z.Z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z
o odpadoch v znení neskorších predpisov navrhuje zaviesť na území obce od 1.1.2021 zber BRKO tak,
že okrem toho že obyvatelia budú kompostovať svoj vlastný biologicky rozložiteľný odpad kuchynský odpad na svojich domácich kompostoviskách, môžu doniesť BRKO aj do – nádoby na
zhodnocovanie odpadov , ktorá bude umiestnená v areáli obecného úradu a kultúrneho domu.
Zbierať sa bude do vedierka – kuchynský odpad sa uloží priamo pri jeho vzniku do vedierka
a to sa vynesie podľa potreby priamo do zbernej nádoby s označením BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĹNÝ ODPAD umiestnenej v areáli obecného úradu. Odpad bude prevezený po jeho
naplnení na zhodnotenie spoločnosťou OZO Liptovský Mikuláš a upravený odpad sa využije ako
surovina do bioplynovej stanice v PD Ludrová.
Odvoz nádob sa bude vykonávať 1 x za 14 dní

V Lazisku dňa 23.11.2020
Spracovala : Mgr. Jana Glajzová

