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Obec Kružlov (ďalej len "obec") na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6  a § 11 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 zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch)  vydáva  tento 

D O D A T O K

č.1/2020

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

 zo dňa 13.12.2019 platného od 01.01.2020

V zmysle zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon č.  79/2015 Z.z.  o odpadoch od 01.07.2020,
doplňuje sa týmto dodatkom VZN č.2/2020 následovne :

 1. Komunálnym odpadom je od 01.07.2020 
    -  zmesový komunálny odpad a  oddelene vyzbieraný odpad z  domácnosti  vrátane  papiera  a

lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílii, obalov, odpadu z elektrických zariadení a
elektronických  zariadení,  použitých  batérií  a  akumulátorov   a  objemného  odpadu  vrátane  matracov  a
nábytku,

   -  zmesový odpad a  oddelene  vyzbieraný odpad z  iných  zdrojov,  ak je  takýto  odpad svojím
charakterom a zložením podobný odpadu z domácnosti.

2. Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
    a) obec, ak ide o 
        - zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácnosti,

                    - zmesový odpad z iných zdrojov,
                    - oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov 
                       iných zdrojov,
                    - drobný stavebný odpad,

   b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba- podnikateľ a právnická osoba, ak ide o 
                    - oddelene vyzbieraný odpad odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
 zodpovednosť výrobcov,
                    - elektroodpad a použité batérie a akumulátory

3. Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a
rybárstva,  odpad  zo  septikov.  kanalizačnej  siete  a  čistiarní  vrátane  čistiarenského  kalu,  staré  vozidlá,
stavebný odpad ani odpad z demolácii.

4.  Zakazuje sa zneškodňovať odpad spaľovaním od 1.7.2020 :
                       - odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie,
okrem  odpadu,  ktorý  je  nezhodnotiteľným  zvyškom  z  týchto  činností  zhodnocovania  takto  oddelene
vyzbieraného, ak nie je možný alebo účelný postup
                          - biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa §  97
ods. l písm. b)
                               - komunálny odpad, okrem spaľovania v spaľovniach a zariadenia na 
spolu-spaľovanie odpadov.

5. Podľa zákona o odpade je drobný stavebný odpad odpadom z bežných udržiavacích prác, (okrem
azbestovej  krytiny)  vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu a  nakladanie  so stavebným
odpadom  z  jednoduchých  stavieb  alebo  drobných  stavieb.  Fyzická  osoba  nesmie  nakladať  alebo  inak
zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu.  Je
povinná odovzdať odpady len tomu, kto je oprávnený a má na to oprávnenie  nakladať s takýmito odpadmi
podľa zákona. 
                         



                 6. Školský zber - škola, ktorá vykonáva zber odpadu z obalových a odpadu z neobalových
výrobkov, pochádzajúci z domácnosti, je povinná najneskôr do konca mesiaca následujúceho po ukončení
štvrťroka  oznámiť  obci  druh,  množstvo  vyzbieraného  odpadu  a  informáciu  o  následujúcom  držiteľovi
odpadu, okrem firmy Fúra, s.r.o. , ktorá v našej obci prevádza zber a vývoz tuhého komunálneho odpadu a
triedeného odpadu.
                         7. Program odpadového hospodárstva obce (POH) sa ruší. Súčasne platné POH obcí zostáva
v platnosti, kým neuplynie doba,  na ktorú boli vypracované. 

               8. Ostatné časti VZN č. 2/2020 sú naďalej v platnosti.

Tento dodatok č.  1/2020 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kružlove, Uznesením č.  49/2020 na svojom
zasadnutí dňa 25.06.2020.
Tento dodatok k VZN č. 2/2020  nadobúda účinnosť 01.07.2020.      

                                                                                                     Ing. Jozef Kmec, PhD.
                                                                                                             starosta obce          


