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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1 /2020,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hniezdne.
I.
VZN č. 2/2016 sa mení takto :
v § 8 sa mení :
- kov: do červeného EKOS RECY-vreca
v § 10 sa mení a dopĺňa :
(1) V obci je zavedený triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, obyvatelia
môžu využívať špeciálne 120 l nádoby, do ktorých vložia predmetný odpad.
(2) Pre zber biologický rozložiteľného kuchynského odpadu sú dodané bio nádoby alebo bio
vrecká, ktoré je možne vložiť do špeciálnych 120l nádob na biologický rozložiteľný odpad,
ktoré sú umiestnené v obci a to :
- pri RD č. 45
- pred budovou starej MŠ č. 234
- pred RD č. 200
- pri bytovom dome č. 179
- pri RD č. 393
- pri RD č. 373
- pri RD č. 307
- pri RD č. 396
- oproti bytovému domu č. 296 ( rozostavaná škôlka)
- pri kultúrnom dome č. 289
- pri bytovom dome č. 294
- pri RD č. 280
(3) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
(ďalej BRKRO) od prevádzkovateľa je zodpovedný prevádzkovateľ.
(4) BRKRO sa zakazuje ukladať do nádob určených pre obyvateľov a do nádob určených na iný
odpad.
(5) Náklady spojené s nakladaním s BRKRO platí prevádzkovateľ.
(6) Nakladanie s BRKRO musí spĺňať požiadavky ustanovené Nariadeniami Európskeho
parlamentu a Rady.
(7) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa.
(8) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi.

(9) Prevádzkovateľ 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.
(10) Pri nakladaní s týmto odpadom je nutné postupovať v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva
II.
v § 18 sa dopĺňa :
(7) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne dňa
16.12.2020 uznesením č. 262. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021 .

Ing. Viktor Selep
starosta obce

Príloha, Oprávnené organizácie:

Nakladanie s KO a DSO: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Separovaný zber: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Nakladanie s NO: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Nakladanie s elektroodpadom a elektrozariadeniami: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa,
H+EKO spol. s.r.o. Košice,
EKOLIKVID s.r.o. Stará Ľubovňa
Nakladanie s batériami a akumulátormi: EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa
Nakladanie so starými vozidlami: UNO Ján Džunda, Stará Ľubovňa
Nakladanie s použitými jedlými olejmi: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa,
ESPIK Group s.r.o. Orlov
Zber veľkoobjemových odpadov: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Systém nakladania s bioodpadmi:
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa,
ESPIK Group s.r.o. Orlov
Textil:
Kal zo septikov:
Príloha, zmluvná OZV pre triedený zber komunálneho odpadu:
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre triedený zber: NATUR-PACK, a.s.
Príloha, miesta odovzdania DSO:
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