Návrh na Doplnok č. 2 k VZN č. 02/2016
Obecné zastupiteľstvo v Beniciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81
ods. 8 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákona o odpadoch“) vydáva:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi
1. ČASŤ
TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU

§9
Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
1. Odpady z papiera:
a) sa balia do balíkov previazaných špagátom alebo do papierových vriec, prípadne do
plastových vriec modrej farby oddelene papier a kartón, ktoré sú vykupované podľa
harmonogramu
b) sa ukladajú do modrých kontajnerov 1100 l, ktoré sú umiestnené: jeden pri obecnom úrade,
druhý pri Školskej jedálni; vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu raz za dva mesiace.
c) Pokiaľ sú tieto kontajnery plné, je možnosť papier uložiť každú sobotu ku budove starej
školskej jedálne súpisné číslo 98.
d) do odpadov papier patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier,
papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky katalógy, telefónne
zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier...
e) do odpadov papier nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskový
papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, silne znečistený papier,
kopírovací papiera pod.,
f) plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskový papier, papier s hliníkovou
fóliou, obaly na mrazené potraviny... sa triedia do plastových vriec žltej farby alebo kontajnera
žltej farby ako súčasť odpadov z plastov,
2. Odpady z plastov:
a) sa triedia do plastových vriec žltej farby a do plastového kontajnera žltej farby, ktorý je
umiestnený pri budove Školskej jedálne,
b) do odpadov z plastu patria: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky,
vedrá, fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky od fliaš,..
PET polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov,..
PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky,..
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,..
PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly z kozmetických
výrobkov, plastové okná a nábytok, ...
c) do odpadov z plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové
kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami,..)podlahová
krytina, guma, molitan, ...
3. Odpady z kovu vrátane kovových obalov:

a) odpady z kovu vrátane kovových obalov sa triedia do plastových vriec žltej farby alebo
žltého kontajnera ako súčasť odpadov z plastov,
b) do kovových odpadov vrátane kovových obalov patria: plechovky od nápojov, paštét,
kovový riad, VKM (kompozitné obaly) – nápojové krabice, stlačené tetrapakové obaly
z mlieka, smotany, ovocných štiav, vína s hliníkovou fóliou vo vnútri, ....
c) kovový odpad – šrot sa zberá v zberných surovinách (najbližšie sú v Príbovciach)
§ 13
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická
osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenia spoločného
stravovania
1. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácnosti patria: šupy
z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky
jedla, škrupiny z orechov, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím , maslom, džemom,
potraviny po záručnej lehote alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky
a v malom množstve aj drevitá vlna, trieska, hnedá lepenka, nespracované zostatky surovín,
neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.
2. Obec Benice nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
3. Obec Benice preukazuje, že 100 % obývaných domácností tento odpad kompostuje.
4. Tento odpad sa zakazuje vyhadzovať do odpadových nádob a do kanalizácie.
§ 14
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľov kuchyne
1. Za nakladanie s týmto odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne a reštauračného
zariadenia.
2. Prevádzka Školskej jedálne má zakúpený elektrický kompostér, v ktorom sa kompostujú
zvyšky z jedál a odpadov.
§ 15
Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína (zelený
odpad)
1. Medzi tento druh odpadu patrí najmä: tráva, lístie, kvety drevený odpad zo strihania stromov,
kríkov, vypletá burina, pozberové zvyšky, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka,
hobliny, drevený popol,...
2. Obec nezavádza triedený zber zeleného odpadu
3. Tento odpad si môžu občania kompostovať na svojich kompostiskách, ktoré majú zriadené
podľa § 13 ods. 3 tohto VZN.
4. Pokiaľ nemajú zriadené kompostisko, môžu tento odpad voziť na súkromné pozemky
parcela č. 102/2 a 17, kde sú zriadené kompostiská. Pokiaľ im kapacitne nestíha domáce
kompostisko, tak zelený odpad môžu voziť na malé kompostárne, ktoré sú zradené na parcele
102/2 – súkromná záhrada a parcele 2/1 – záhrada pri základnej škole.
5. Na malé kompostárne je zakázané vyhadzovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
6. Na tieto kompostiská sa vyvážajú zelené odpady z verejných priestranstiev a cintorína obce.

2. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 18
1. Obec Benice nie je povinná spracovať Program odpadového hospodárstva podľa osobitného
predpisu1
2. Zber, prepravu, zneškodňovanie, nakladanie s odpadmi v obci vykonáva oprávnená firma
Brantner Fatra, s. r. o., robotnícka 20, 036 01 Martin.
3. Všetky fyzické a právnické osoby zriadené na podnikanie, fyzické osoby, právnické osoby
pôsobiace na území obce, môžu využívať Zberný dvor spoločnosti Brantner Fatra, s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu „Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva v
ZBERNOM DVORE Martin“ (http://www.benice.sk/pdf/zmluva_zd.pdf), ktorá je prílohou
tohto VZN.
4. Platnosťou a účinnosťou tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenia obce Benice
č. 02/2013 schváleného pod uznesením číslo 37/2013 zo dňa 11.12.2013
5. Toto VZN č. 02/2016 vydáva Obecné zastupiteľstvo pod uznesením číslo 014/2016 zo dňa
15.6.2016
6. Toto VZN č. 02/2016 nadobúda účinnosť od 1.7.2016.
7. Tento Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 nadobúda účinnosť na 15 deň vyvesenia
8. Tento Doplnok č. 2 k VZN č. 02/2016 vydáva Obecné zastupiteľstvo v Beniciach pod
uznesením číslo 000/2020 zo dňa XX.12.2020 a nadobúda účinnosť od 1.1.2021.

Ing. Milan Remšík
Starosta obce Benice
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