Obecné zastupitel'stvo v Latkach v súlade s § 6 zakona č . 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 39 ods. 6 zakona č. 223/2001 Z.z. o
odpadoch v znp, sa uznieslo na tejto ncvelizácii, ktorou sa mení a doplňa Všeobecne zaväzné
nariadenie obce Latky č. 1/2011 o nakladaní s komunánymi odpadmi, drobnými stavebnymi
odpadmi a elektroodpadmi z dornácností.
Nový názov VZN znie: Všeobecne závazné nariadenie obce Látky o nakladaní s
komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozloziteľných
kuchynskych a reštauračných odpadov od prevádzkovatel'ov kuchyne a elektroodpadov z
domacností
Članok I.
Všeobecne závazné nariadenie Obce Látky č . 1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebným odpadmi a elektroodpadmi z domácností sa mení a doplňa takto”
1. V Časti 1, čl. 1 bod. 1 doplňa za stavebnými odpadmi a „biologicky rozloziteľ'nym
komunalnym odpadom"
2. V Časti 1, čl. 1 bod. 2 doplňa za stavebnými odpadmi a „biologicky rozloziteľným komunalnym
odpadom"
3.V Časti 1, čl. 1 bod 3 doplňa za stavebnými odpadmi a „biologicky rozloziteľným komunalnym
odpadom"
4. V časti 1, članku 2 sa meni ods. 10 nasledovne: “ Nakladanie s odpadom je zber, preprava,
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohl'adu na týmito činnosťami a nasledujúcej
starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodnika alebo
sprostredkovatel'a.
5. V časti 1, článku 2 sa mení ods. 11 nasledovne : " Zber odpadov je zhromažd'ovanie odpadu od
inych osob vrátane predbežneho triedenia a dočasného uloženia odpadu na učely ich prepravy do
zariadenia na spracovanie odpadov.
6. V časti 1, članku 2 sa mení ods. 15 nasledovne : „Zhodnocovanie odpadu je cinnost', ktorej
hlavnym vysledkom je prošpesné využitie odpadu za účelom nahradit' ine materialy vo vyrobnej
činnosti alebo v širšom hospodarstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie. Zoznam
činností zhodnocovania je uvedený v prílohe č. 2 zakona.
7. V časti 1, článku 2 ods. 15 - 18 sa označujú ako 16-19
8. V časti 1, članku 2 sa mení ods. 15 na ods. 16 a znie nasledovne: „Zneškodňovanie odpadu je
každa činnost', ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy ak je druhotnym výsledkom činnosti spätné
získanie látok alebo energie:, zoznam činností zneškodňovania je uvedeny v prilohe č . 3 zákona.
9. V Časti I. v Članku 2 „Vymedzenie zakladnych pojmov" sa doplňaju nové odseky 20 az 24,
ktore zneju:

20. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a
kuchynský odpad z domácnosti, reštauracii, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a
porovnatel'ny odpad z potravinárskych závodov.
21. Biologicky rozlozitel'ne komunalne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možne zaradit' do skupiny 20 komunalne odpady podl'a Katalogu odpadov.
22. Prevadzkovateľ kuchyne je fyzicka osoba - podnikateľ a právnicka osoba, ktorá prevádzkuje
zariadenie spoločného stravovania.

23. Hierarchia odpadového hospodárstva je zavažnost' poradia jeho priorít s ciel'om predchádzania alebo
znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celkových vplyvov a
zvyšovanim efektívnosti takeho využívania sa uplatňuje tato hierarchia:
a) predchádzanie vzniku odpadov
b) príprava na opätovné použitie
c) recyklácia
d) iné zhodnocovanie, napr. energeticke
e) zneškodnenie
2. V Časti II. v Článku 6 „Povinnosti pôvodcu odpadu „ sa bod 1 doplňa o písm. „p"a „r", ktoré znie
,,p) nakladať s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva."
„r) prevadzkovateľ kuchyne je povinny zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky
rozloziteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktoreho je pôvodcom.
V časti II, Članku 3 sa znenie „odpady zo zahrad a verejnych priestranstiev" nahrádza nasledovnym
„biologicky rozložiteľné komunálne odpady"
V Časti II, v Článku 6 „Povinnosti pôvodcu odpadu sa bod 2 „Zakazuje sa" doplňa o pism. „n", ktore znie:
n) prevádzkovatel' kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračnym
odpadom, okrem kožušinových zvierat,
3. V Časti III., v Článku 7 „Povinnosti prepravcu" sa doplňa o nový odsek c. 3, ktorý znie
3) Ten kto vykonáva prepravu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu musí splňať
požiadavky ustanovené nariadenim č . 1069/2009 a mať súhlas na takúto činnosť od RVaPS.
Nazov Článku 10 sa meni nasledovne: „Zber a preprava biologicky rozlozitel'nych komunalnych
odpadov"
V Článku 10 sa doplňa bod 2 nasledovne:
2. Biologicky rozložitel'ny kuchynský a reštauračný odpad a jedlé oleje a tuky
a) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom a jedlými olejmi a tukmi
zodpovedajú:
- prevádzkovateľ kuchyne - za povinné zavedenie a vykonávanie triedeného zberu toho biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a jedlých olejov a tukov , ktorého je pôvodcom
- obec - za povinné zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu a jedlých olejov a tukov okrem tých, ktorého pôvodcom je prevadzkovateľ kuchyne
b)Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky
rozložiteľné komunálne odpady sa nevzt'ahuje na obec, ak to neumožňujú technícké problémy vykonávania
zberu najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach

- prípadne sa preukáže, že najmenej 50% obyvateľ'ov kompostuje vlastný odpad
- je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunalnymi
odpadmi nemožno pokryť ani pri určeni miestneho poplatku vo vyske 50% zo zákonom
ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku
c) Zber a zabezpečenie zhodnotenia biologicky rozložitel'ného kuchynského odpadu a
jedlých olejov a tukov sa nezavádza pre domacnosti na úrzemi obce Látky s ohľadom na
skutočnosť, že sa jedná o riedko osídlenú oblasť a ekonomicky neúnosnú výšku
potrebných nákladov.
d) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a jedlé oleje a tuky - pôvodca odpadu
zhodnocuje kompostovanim v priestoroch pozemku nim užívaného.
e) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a jedlé oleje a tuky - ak ho pôvodca nezhodnocuje
kompostovaním, pôvodca si zabezpečuje prepravu a zhodnotenie na vlastné náklady.
f)Ten, kto vykonáva zber a prepravu biologicky rozložiteľného kuchynského a resšauračného
odpadu a jedlých olejov a tukov od prevadzkovateľov kuchyň nemusi mat' na túto činnosť
uzavretú zmluvu s obcou, musí však splnať podmienky podľ'a veterinárnych a hygienickych
predpisov,
g)Náklady spojene so zberom, skladovanim, prepravou a spracovanim vrátane nakladov na
zberne nadoby hradi prevadzkovatel' kuchyne,
h)Zber a nadoby musia splňat' požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia
EP a Rady c. 852/2004 o hygiene potravín,
i) Prevádzkovatel' kuchyne musí primerane zabezpečit' skládovanie odpadu do doby odovzdania
na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu zbernej nadoby nedostali hlodavce a ine zivočíchy a
verejnosť,
j) Zberne nadoby musia byt' umiestnene v areáli prevádzkovatel'a kuchyne,
k) Frekvencia zberu biologicky rozlozitel'neho kuchynskeho a reštauračného odpadu musí byt'
minimalne lx za tyždeň v súlade s hygienickymi predpismi zohl'adňujuc aj teplotu prostredia
(leto/zima). Frekvencia zberu jedlych olejov a tukov zavisí od potreby a množstva aké pôvodca
vyprodukuje.
1) Prevadzkovatel' kuchyne je povinný oznamit' obci, či nakladanie s ty'mto odpadom si
zabezpečuje sám, alebo prostredníctvom iného subjektu s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má
potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom,

m)Prevadzkovateľ kuchyne je povinný každoročne do 15. januára oznamiť obci Látky
pravdivé a úplne informácie súvisiace s množstvom, prepravou o zhodnotením tohto
odpadu za predchadzajúci kalendarny rok.
Článok II.
Zaverečne ustanovenia
1.Na tomto Všeobecne zaväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Obecné zastupitel'stvo v
Latkach dna 29. júla 2013, Uznesením č. 13/2013, bod A, č.1.
2. 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobuda účinnost' 15 dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli.

V Látkach, 03.06.2013
Ľubomír Bahleda, v.r.
Vyhlásenie VZN: vyvesené: 30.07. 2013
zvesené: 15.08. 2013

