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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2020
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecné nariadenie obce Dechtice č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce
Obecné zastupiteľstvo obce Dechtice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 a § 11
odst. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o odpadoch“) a v zmysle vyhlášok k tomuto zákonu,
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“)
V § 14 nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne sa za odsek12 dopĺňa nový odsek 13:
13. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti na území obce Dechtice sa
bude zabezpečovať prostredníctvom kompostérov, ktoré dostala bezplatne od obce každá
domácnosť bývajúca v rodinnom dome a spoločne domácnosti bývajúce v bytových domoch.
Okrem uvedeného budú pre obyvateľov obce pre uloženie odpadu k dispozícii veľké kompostéry
umiestnené na nasledovných miestach:
a) pri miestnom futbalovom ihrisku
b) pri obecných bytovkách
c) pri hornom cintoríne
d) pri dolnom cintoríne
e) v zbernom dvore
1. Tento návrh VZN č. 2/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
30.11.2020 uznesením č. 81/2020
2. Týmto VZN sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce zo dňa 16.6.2016.
Ostatné tu neupravené ustanovenia VZN č. 4/2016 zostávajú v pôvodnom znení.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

Dôvodová správa k návrhu VZN č. 2/2020

Predmetom tohto nariadenia je upraviť nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom na území obce Dechtice 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 Dechtice posúdila súčasný stav triedenia odpadu na území obce a pri zavedení
triedenia BRKO chceme dosiahnuť vysokú zapojenosť a účasť obyvateľov obce a domácnosti
do triedenia BRKO. Vzhľadom na súčasné technické vymoženosti a hygienické požiadavky sa
navrhuje ako vhodné riešenie zberu BRKO pre obyvateľov obce (pre domácnosti) využiť
súčasný systém zberu BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) prostredníctvom domácich
kompostérov. V minulom roku obec do domácností a bytových domov (tu má každý BD svoj
kompostér) rozdala 550 kusov kompostérov. Preto sa navrhuje zaviesť na území obce od
1.1.2021 zber BRKO tak, že okrem už rozdaných kompostérov do RD a BD by obyvatelia obce
mohli doniesť BRKO aj do kompostérov, ktoré budú umiestnené na určených verejne
dostupných miestach v obci. Zamestnanci obce budú zabezpečovať pravidelnú kontrolu
týchto „verejných“ kompostérov, premiešavali by BRKO s pokosenou trávou, lístím
a urýchlovačom kompostovania. Po ich naplnení a prehnití by tento kompost obec využila
v rámci potrieb a možností obce. Po určitom čase by sa tento spôsob zberu BRKO vyhodnotil
a zvážil by sa ďalší spôsob nakladania s týmto odpadom.

V Dechticiach dňa 16.11.2020
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