Obecné zastupiteľstvo v Turovej podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ a § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení a podľa § 81
ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
uznieslo na tomto

Dodatok č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVAZNÉMU NARIADENIU č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Turová
III. Časť – Článok 4a/ Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov sa
dopĺňa o bod 6., 7. a 8/ nasledovne:
6. Na zber zmesového komunálneho odpadu sa nebudú používať akékoľvek vrecia
(plastové, jutové, iné). Na zber komunálneho odpadu budú výlučne slúžiť len zberné
nádoby vo veľkostiach 110 a 120 litrov.
7. V prípade, že občan má viac komunálneho odpadu, tento odpad môže uložiť do zberovej
nádoby vo veľkosti 110 a 120 listrov, ktorú si na vlastné náklady obstará. V domácnosti,
ktorá má viac ako 3 členov, má nárok na ďalšiu 110 alebo 120 litrovú nádobu, ktorú mu
zberová spoločnosť vyvezie.
8. Vrecia s komunálnym odpadom sa budú zbierať len z obecných akcií, ktoré usporiada
Obec Turová a budú riadne zviazané pred rozsypaním.
III. časť – Článok 7 – sa mení v odstavci – Zberné nádoby nasledovne:
Zberné nádoby sú umiestnené na uvedených zberných miestach v obci:
 Pri Kultúrnom dome Turová – sklo, papier, plasty a kovy
 Pri Materskej škole Turová – sklo, papier, plasty
 Pri ihrisku – sklo, papier, plasty
 Pri rodinnom dome Turová 102 – 2 nádoby na plasty
Obec Turová na základe zmluvy povolila zber starého papiera na území obce Turová
formou výmeny za papierové utierky, servítky a WC papier spoločnosti PK Plast s.r.o.
Zvolen
Výkup alebo výmena je vyhlásená občanom miestnym rozhlasom, ktorí môžu výmenu
uskutočniť na mieste, ktoré určí Obec Turová.
III. Časť – Článok 11 – Nakladenie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
sa dopĺňa bod 5. o nasledovné:
Obec Turová zabezpečí občanom na zber biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom kompostéry.
Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad
podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona v prípade individuálnej bytovej výstavby obec
zabezpečí, aby každá domácnosť mala :
 Kompostér, v ktorom budú domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný
biologicky rozložiteľný komunálny odpad

 Poplatok za 1 ks kompostéru pre občana obce Turová bude vo výške 7,00 € do
pokladne Obecného úradu Turová

Na tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Turová sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Turová na
svojom zasadnutí dňa xx. Marca 2019 a má pôsobnosť na celom území obce Turová
a katastrálnom území obce Turová.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 15 dní od schválenia a vyvesenia na webovej
stránke obce a obecnej tabuli.

Ing. Jana JAROTOVÁ
starostka obce

Návrh Dodatku č11 k VZN č. 2/2016 vyvesené na webe obce dňa

9.3.2019

