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Dodatok č. 1
k VZN č. 5/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov
Na základe dodatku č. 1 sa VZN mení a dopĺňa do III. časti:
Komunálny odpad a jeho zložky §12 Nakladanie s biologicky
rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO)

1. Odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov, tzv. zelený biologický odpad
a) medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania
krovín a stromov do priemeru 5cm. Konáre a kríky nad priemer 5cm musia byť pred
samotným odovzdaním do malej kompostárne porezané alebo podrvené.

b) biologicky rozložiteľné odpady (zelený biologický odpad) je pôvodca odpadu prednostne
povinný spracovať kompostovaním na vlastnom pozemku a uložiť do nádob na
kompostovanie, ktoré boli obcou Staškov pridelené na základe projektu č.310011L112Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci
Staškov. Pre tých poplatníkov, ktorý nemajú možnosť vykonávať kompostovanie, aj pre
tých ktorým nepostačuje pridelená nádoba na kompostovanie obec zavádza možnosť
počas vegetácie odovzdávať biologicky rozložiteľný odpad do malej kompostárne v areáli
FK Slávia Staškov. Odovzdanie odpadu v bode 1 a), b) je bezplatné.

2. Spôsob zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Malá kompostáreň je miesto, na ktorom môžu poplatníci obce odovzdať biologický
rozložiteľný komunálny odpad zo zelene. Malá kompostáreň je prevádzkovaná zodpovednou
osobou určená obcou.
Malá kompostáreň:
a) sa nachádza v oplotenom areáli futbalového ihriska
b) je prevádzkovaná v prevádzkových hodinách, ktoré sú zverejnené na internetovej
stránke obce

Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č. 1 k VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Staškove
uznesením číslo 79/2020
2. V zmysle § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení bolo VZN vyvesené dňa
29.06.2020, zvesené dňa 14.07.2020 pred zasadnutím obecného zastupiteľstva
a v zmysle § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení nadobudlo účinnosť
a právoplatnosť dňa 15.07.2020
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