Návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Malá Ida na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch)
prijalo nasledovné
Všeobecne záväzného nariadenia obce Malá Ida č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce (ďalej len „VZN“) podľa
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum začatia pripomienkového konania:......................................................................................
Dátum ukončenia pripomienkového konania:.................................................................................
Schválené obecným zastupiteľstvom v Malej Ide, dňa .........., Uznesením č. ...................... /2021
Platnosť:..................................................................................., dňom vyvesenia na úradnej tabuli
Účinnosť:.............................................., 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Malá Ida

Pripomienky je možné zaslať:
-

poštou alebo osobne na adresu: Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20, Malá Ida

1.

2.

§1
Úvodné ustanovenie
VZN upravuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom, vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti o
nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a
reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne. VZN upravuje spôsob nahlasovania
nezákonne umiestneného odpadu, spôsob zberu drobného stavebného odpadu.
VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne
územie.
§2
Základné ustanovenia
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon
o odpadoch neustanovuje inak.
2. Základné pojmy :
a. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej
zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej
zbaviť.
b. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad
z potravín a kuchynský odpad
z
domácností,
reštaurácií,
zo
stravovacích
a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z
potravinárskych podnikov.
c. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa
anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z
potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
d. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne
odpady.
e. Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích
prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
f. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých
pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem
odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet
podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa;
za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich
fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát,
chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích
stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení
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h.

i.
j.

k.
l.

m.

n.

o.

p.

verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe
obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických
osôb. Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové
pneumatiky.
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo
komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a
zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje
za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné
nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene
zbierajú zložky komunálnych odpadov.
Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká
alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich
výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o
miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo
sprostredkovateľa.
Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho
predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do
zariadenia na spracovanie odpadov.
Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným
nariadením na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených
zložiek komunálneho odpadu.
Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť,
ktorá nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s
obcou uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.
Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné
využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v
širšom hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto
funkcie.

q. Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj
vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
r. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť
uvedenú v prílohe osobitného predpisu(1).
s. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou
alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú
protihodnotu, a to na základe zmluvy s obcou a príslušnou OZV, uzavretej v
súlade so zákonom o odpadoch.
t. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je právnická osoba
so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne
výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov.

Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou,
zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto
povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.
3. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v
súlade s týmto VZN.
4. Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať
takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a
to tak, aby nedochádzalo k:
a. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov;
b. obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom;
c. nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
5. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a. nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce;
b. zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci;
c. užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v
obci;
d. ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho
odpadu a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci;
e. ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do
neho a prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od
vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.
6. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný:
a. správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa
Katalógu odpadov;
b. zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom;
c. zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich
určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto VZN;
d. zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva;
e. odovzdať odpady len osobe len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa
zákona o odpadoch a ak nezabezpečuje ich zneškodnenie a zhodnotenie sám;
f. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s
nimi;
g. ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje;
h. predložiť na vyžiadanie predchádzajúce držiteľa odpadu doklady s úplnými
a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti;
i. skladovať alebo zhromažďovať odpad najdlhšie 1 rok pred jeho zneškodnením
alebo najdlhšie 3 roky pred jeho zhodnotením;

j. umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadom hospodárstve prístup na
pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na
ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytovať pravdivé a úplné
informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom;
k. vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve;
l. na žiadosť orgánov štátnej správy štátnej správy odpadového hospodárstva
alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na
vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku
odpadu.
7.

Zakazuje sa :
a. uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to
určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN;
b. zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN;
c. zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám,
odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí a
oceánov;
d. vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje;
e. riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné
hodnoty koncentrácie škodlivých látok;
f. zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad, odpad, ktorý sa
vyzbieral oddelene na účel prípravy a na opätovné použitie alebo recykláciu
a komunálny odpad;
g. spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach.

8. Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim
smerujúce sú povinné plniť osoby v nasledujúcom poradí:
a. držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak je známy,
b. posledný známy držiteľ.
9. Na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu
odpadu sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorý znášajú náklady na
činnosti nakladania s týmto odpadom a činnosti k nim smerujúce.
10. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, DSO
a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
a náklady
spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov hradí obec z miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
11. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych
odpadov /výnimkou je biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od
prevádzkovateľa kuchyne/ môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
výkon tejto činnosti s obcou. To sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný
zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií
a akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných
zdrojov.
§3
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi,
spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností
s obsahom škodlivých látok
1. Obec Malá Ida nakladá so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom prostredníctvom zazmluvnenej zberovej spoločnosti.
2. Každý pôvodca odpadu je povinný likvidovať zmesový odpad jeho vhadzovaním do
120 L a 1100 L zberných nádob, ktoré sú označené nálepkou zberovej spoločnosti
(,,ďalej len označené zberné nádoby”). Pôvodca odpadu si zakúpi zbernú nádobu za
určený poplatok. Každá domácnosť, v ktorej žijú najviac 4 poplatníci má nárok na 1
zbernú nádobu. Nárok na ďalšiu zbernú nádobu majú domácnosti, v ktorej žije 5 a viac
poplatníkov. Nárok na novú zbernú nádobu má domácnosť po uplynutí 5 rokov od
zakúpenia predchádzajúcej zbernej nádoby.
3. Pôvodca odpadu, ktorému na likvidáciu odpadu nepostačuje zberná nádoba tak ako je to
uvedené v § 3 ods. 2 tohto VZN, si môže zakúpiť 120 L vrece na odpad za poplatok
stanovený v platnom všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malá Ida.
4. Každý pôvodca odpadu, ktorý je FO – nepodnikateľ a zároveň je prihlásený na trvalý
pobyt v obci je povinný likvidovať zmesový komunálny odpad vhadzovaním do 120 L
označenej zbernej nádoby. Poplatok za zbernú nádobu je 50 % z kúpnej ceny.
5. Každý pôvodca odpadu, ktorý je FO podnikateľ alebo PO je povinný likvidovať
zmesový komunálny odpad vhadzovaním do120 L alebo 1100 L označenej zbernej
nádoby. Poplatok za zbernú nádobu je 100 % kúpnej ceny.
6. Každý pôvodca DSO a objemného odpadu, ktorý je FO – nepodnikateľ je povinný
likvidovať drobný stavebný odpad do na to určeného kontajnera umiestneného v areáli
ČOV v čase otváracích hodín za prítomnosti povereného pracovníka. Poplatok za
likvidáciu drobného stavebného a nadrozmerného odpadu vyúčtuje obec Malá Ida podľa
sadzieb určených v platom všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Malá Ida.
7. Obec Malá Ida zabezpečuje prostredníctvom zberovej spoločnosti zber zmesového
komunálneho odpadu a vyprázdňovanie označených 120 L a 1100 L zberných nádob
v dvojtýždňovom intervale. Prepravu zmesového komunálneho odpadu zabezpečí obec
Malá Ida prostredníctvom zberovej spoločnosti.
§4
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu
1. Triedený zber komunálnych odpadov v obci Malá Ida zahŕňa:
a. zmiešané plasty a PET fľaše,
b. sklo,
c. papier – vrátane kompozitných obalov VKM /tetrapaky/,
d. elektroodpad,
e. kovové obaly,
f. nebezpečný odpad,
g. jedlé oleje a tuky.
2. Zber a prepravu triedeného komunálneho odpadu zabezpečuje obec Malá Ida
prostredníctvom zazmluvnenej zberovej spoločnosti v zmysle platného Harmonogramu
zberu komunálneho odpadu na daný kalendárny rok.
3. Triedený zber sú pôvodcovia odpadov povinný vykonávať vhadzovaním vytriedených
zložiek komunálneho odpadu do na to určených vriec.
4. Každý pôvodca nebezpečného odpadu je povinný tieto likvidovať ich donesením
v pôvodnom obale na Obecný úrad Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida, 2 x ročne v termíne a čase podľa Harmonogramu zberu komunálneho odpadu. Pôvodca
nebezpečného odpadu je povinný sa preukázať dokladom totožnosti.
5. Každý pôvodca jedlých olejov a tukov z domácností, FO - nepodnikateľ, je povinný
tieto likvidovať ich donesením v plastových fľašiach s funkčným uzáverom a
prefiltrovaný na Obecný úrad Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida, a to v čase
otváracích hodín.
6. Každý pôvodca použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov je povinný tieto likvidovať v ktorejkoľvek predajni elektrospotrebičov
alebo autoservise.
7. Každý pôvodca nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych
pomôcok je povinný tieto vrátiť do ktorejkoľvek lekárne.
8. Každý pôvodca odpadových pneumatík je povinný ich odovzdať ktorémukoľvek
distribútorovi pneumatík alebo autoservisu.

§5
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1. Obec Malá Ida umiestnila za účelom kompostovania biologicky rozložiteľného
komunálne odpadu do areálu ČOV, parcela reg. KN -C 891/2, kompostovací zásobník
o objeme 1000 L (,,ďalej len kompostovací zásobník obce”).
2. Obec Malá Ida likviduje biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý vznikol pri
kosení, orezávaní stromov, hrabaní lístia na cintoríne alebo verejných priestranstvách
jeho zvážaním do kompostovacieho zásobníka obce.
3. Každý pôvodca biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vzniknutého
v domácnostiach je od 1. júla 2021 povinný ho likvidovať vhadzovaním do
kompostovacích zásobníkov, okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba –
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.
4. Obec Malá Ida bezodplatne zabezpečí pre každú domácnosť v rodinnom dome, bez
ohľadu na počet členov domácnosti, 1 kompostovací zásobník o objeme 1000 L. Obec
Malá Ida bezodplatne zabezpečí pre každý bytový dom s najviac s 10 – timi
domácnosťami komposter vhodný pre komunitné kompostovanie.
§6
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
1. Pôvodca odpadu, ktorý žije v rodinnom dome alebo v bytovom dome je povinný
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad likvidovať v kompostovacom zásobníku,
zabezpečeného podľa § 5 ods. 4 tohto VZN, a to od 1. júla 2021.
2. Obec Malá Ida nezabezpečuje zber, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu a reštauračného odpadu od pôvodcu odpadu, ktorým je FO –
podnikateľ a PO, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, za tieto
zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne.
3. Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje:
a. uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad do nádob
určených obcou na zber komunálneho odpadu,
b. používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
napojené na verejnú kanalizáciu,
c. zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
§7
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Každý občan môže nahlásiť nezákonne umiestnený odpad na:
a. Obecný úrad Malá Ida, Hlavná 11, 040 22 Malá Ida, t. č.: +421 55 / 6970 112

2. Občan pri podaní oznámenia podľa odseku 1. uvedie:
a. lokalitu, v ktorej sa nezákonne umiestnený odpad nachádza,
b. informáciu o pôvodcovi odpadu, ak je známy,
c. prípadnú fotodokumentáciu.
§8
Priestupky
1. Priestupky na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi a DSO, sankcie za priestupky,
správne delikty a ďalšie podrobnosti vo veci priestupkov sú upravené v zákone
o odpadoch.
2. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až r) zákona o odpadoch prejednáva obec.
3. Za priestupky podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 1500 eur.
4. Obec môže osobe zodpovednej za priestupok podľa odseku 2 nariadiť prepadnutie
veci, ktorou je odpad, ktorý je možné zhodnotiť. Prepadnutá vec sa stáva majetkom
obce.
5. Obec bezodkladne odovzdá prepadnutú vec, ktorou je odpad osobe, ktorá je oprávnená
na nakladanie s ním. Finančné prostriedky získané za odovzdanie odpadu sú príjmom
rozpočtu obce.
6. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
7. Výnosy z uložených pokút za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom rozpočtu obce.

1.
2.
3.
4.
5.

§9
Záverečné ustanovenia
Obec Malá Ida neprevádzkuje Zberný dvor.
Obec Malá Ida zverejňuje na webovej stránke www.malaida.sk Harmonogram zberu
komunálneho odpadu na daný kalendárny rok.
Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Malá Ida Uznesením č. ........ zo
dňa ..................... .
Toto VZN nadobúda účinnosť ....................... .
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2016 o nakladaní s komunálmi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Malá Ida.

V Malej Ide, dňa ...............
PaedDr. Jana Kallová
Starostka obce

(1) Nariadenie smernice Komisie EU č. 1357/ 2014 z 18. decembra 2014

1. Inform kamaň separ. zber
2. Infor. kampaň triedený zber biolog. rozlož. kom. odpadov – povinnosť min 1 x za rok
ZVEREJNIŤ KONKRÉTNE PATRENIA PEDCHˇADZANIA VZNIKU ODPADU OD
1.1.2021 na území obce NA WEBE napr. informačné a vzdelávacie aktivity, podpora
komunitného kompostovania finančná + informačná, informačná podpora predchádzania
vzniku potravinového odpadu, zákaz použitia jednorázových plastových riadov na verejných
podujatiach, zákaz použita jednorázových plastových obalov na jedlo na verejných
podujatiach, fontány na pitie vody na verej. priestranstvách
NIE JE POVINNOSŤ MAŤ POH
Kedy obec nie je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu kom. odpadu
pre BRKuchO – 100 % domácnosti kompostuje

