DODATOK č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Trenčianske Stankovce
1.

V časti III. § 13 sa vypúšťajú doterajšie odseky 4 až 7.

2.

V časti III. sa mení pôvodný názov § 14 takto: „Nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne a biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti.“

3.

V časti III. v § 14 sa dopĺňajú nové odseky 13 až 16 v nasledujúcom znení:
„13. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností (ďalej len „BRKO“) je
zakázané vhadzovať do zberných nádob na KO.
14. Občania zhodnocujú kuchynský odpad prednostne domácim kompostovaním
(viď. príloha č. 1 – Čestné prehlásenie). Do kompostérov nepatria: kosti, mäsité
zvyšky jedla, polievky, pokazené jedlo z chladničky, mliečne výrobky a pod.
15. Tento BRKO môžu občania priniesť v nádobe (vedre), z ktorej vysypú alebo
vylejú kuchynský odpad do kuka nádoby, na určenom mieste v obci.“
16. Frekvencia vývozu BRKO je 1x za týždeň.“
4. V časti III. § 17 sa dopĺňa nový odsek 7 v nasledujúcom znení:
„Odstránenie väčšieho množstva stavebného odpadu, odporúčame pôvodcovi odpadu doviesť na
zberný dvor ERSON RECYCLING s.r.o. Veľké Bierovce.“
5. V časti III. sa dopĺňa nový § 20 Odpadové pneumatiky v nasledovnom znení:
„1. Odpadová pneumatika je podľa zákona o odpadoch pneumatika, ktorá je odpadom.
2. Distribútor pneumatík (FO-podnikateľ alebo PO, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej
podnikateľskej činnosti konečnému požívateľovi samostatne, alebo ako súčasť servisu, alebo ten,
kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja).
3. Pneumatiky sa nesmú odovzdávať OOS. Občania môžu odovzdávať pneumatiky bezplatne
distribútorom pneumatík, čo sú aj tie pneuservisy, kde sa pneumatiky nepredávajú.“
6.
7.
8.
9.

V časti IV. sa pôvodný § 20 mení na § 21.
V časti V. sa pôvodný § 21 mení na § 22 a § 22 sa mení na § 23.
V časti VI. sa pôvodný § 23 mení na § 24.
V časti VII. sa pôvodný § 24 mení na § 25.

Tento dodatok č. 1 bol schválený obecným zastupiteľstvom na svojom zasadnutí dňa 21.06.2021
Tento dodatok č. 1 nadobudol účinnosť dňa 06.07.2021
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