Obecné zastupiteľstvo v Spišských Hanušovciach podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
o odpadoch)
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišské Hanušovce

1. Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:
§ 2a
Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať
jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť,
musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade s odsekom 1 spôsobom, ktorý
neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s týmto zákonom a
ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. § 5 ods. 5 znie: „ Obec určuje na zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ
zberných nádob:
a) 110 l, 120 l, resp. 240 l nádoby (kovové aj plastové), 1100 l maloobjemové kontajnery
(MOK) a plastové vrecia na zmesový komunálny odpad,
b) Farebné plastové vrecia na triedený zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.“
3. V § 6 sa vypúšťa ods. 4 a doterajší ods. 5 sa označuje ako ods. 4.
4. V § 7 ods. 3 v prvej vete sa za slová alebo 120 l vkladá text: „resp. 240 l“.

5. V § 7 ods. 4 písm. a) a b) sa za slová 120 litrov vkladá text: „resp. 240 litrov“.
6. V § 7 ods. 5 sa za tretiu vetu vkladá text: „Pri použití 240 l nádoby sú pôvodcovia odpadu
povinní pripevniť dva lístky, v prípade polovičného obsahu nádoby jeden lístok“.
7. V § 8 ods.3 sa text za čiarkou mení takto: „nakoľko tento odpad si obyvatelia obce
kompostujú vo vlastných kompostoviskách“.
8. V § 16 sa dopĺňa nový ods. 4, ktorý znie: Po dohode medzi Obcou Spišské Hanušovce
a Obcou Matiašovce možno odpadové pneumatiky odviesť na zberné miesto do obce
Matiašovce, na ulici Pod lesom, k obecným garážam.
9. § 19 ods. 3 znie: „ Množstvový zber DSO je spoplatnený. Poplatok sa platí za každý
odovzdaný kilogram DSO. Sadzba poplatku sa určuje vo výške 0,04 €. Poplatok sa
vypočíta ako súčin hmotnosti odovzdaných DSO a sadzby za 1 kilogram odpadu.
10. § 19 ods. 4 znie: DSO môžu obyvatelia obce ukladať do osobitného kontajnera určeného
na DSO. Po zvážení odpadov občan umiestni odpady do kontajnera a následne zaplatí
poplatok v Obecnom úrade v Spišských Hanušovciach.
11. Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Spišské Hanušovce ostávajú v platnosti nezmenené.
12. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí OcZ Spišské Hanušovce dňa 14. 12. 2020.

V Spišských Hanušovciach
27. 11. 2020
Ing. Jozef Dudžák
starosta obce
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