Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 154/2019, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné č. 134/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Humenné
Mestské zastupiteľstvo v Humennom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov sa na
svojom zasadnutí dňa 23.10.2019 uznieslo na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Humenné č. 154/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné
č. 134/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Humenné.

Článok 10
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1.

2.
3.

4.
5.
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Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad,
na iné miesta než na to určené, alebo ho spaľovať. Mesto v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod
3 zákona o odpadoch prostredníctvom Technických služieb mesta Humenné zabezpečuje
vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov
TS zabezpečia umiestnenie nádob na biologicky rozložiteľný odpad na mestskom cintoríne.
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 a 3 zákona o odpadoch v lokalitách
individuálnej bytovej výstavby je zabezpečené jeho uložením v kompostovacích
zásobníkoch.
V prípade, že rodinný dom nie je vybavený kompostovacím zásobníkom, pôvodca odpadu si
môže kompostovací zásobník vyzdvihnúť v areáli Technických služieb mesta Humenné.
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorý
nebol pôvodcom uložený v mieste jeho vzniku do kompostovacieho zásobníka, vyvezie
pôvodca na vlastné náklady na skleníkové hospodárstvo Technických služieb mesta Humenné
v Lackovciach.
Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa
§ 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch, mesto prostredníctvom TS postupne
zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa mesta
počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov. Tieto zberové kapacity
sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, ktorá musí
byť najmenej jedenkrát za 14 dní. Ak zberové kapacity nebudú postačujúce, mesto zabezpečí
ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob, alebo zvýšením frekvencie ich odvozu.
Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov uvedených
v odsekoch 2 a 6 musia byť
a) vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad
vetracie otvory a mriežka v spodnej zbernej časti nádoby,

farebne odlíšené hnedou farbou,
c) označené štítkom s rozmermi najmenej 15x15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný,
umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD“.
8. Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a
stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny,
drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové
zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy,
potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené.
9. Na účely umožnenia kompostovania a preukázania prípadného splnenia podmienok výnimky
podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch mesto uzatvára v potrebnom rozsahu s
obyvateľmi písomné preberacie protokoly o prebraní kompostovacích zásobníkov –
kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad.
10. Za obyvateľov žijúcich spoločne v jednej domácnosti uzatvára mesto len jednu dohodu o
kompostovaní, a to s ich spoločným zástupcom.
11. Mesto zabezpečuje kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z písomných dohôd o
kompostovaní, ako aj samotnú realizáciu kompostovania v meste prostredníctvom Mestskej
polície v Humennom.
b)

Článok 23
Záverečné ustanovenia
Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia podľa ustanovenia § 27b ods. 1
písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“) môže Mesto Humenné uložiť pokutu do 6638 eur v zmysle
ustanovenia § 27b ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenie mesta Humenné č. 134/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Humenné týmto
všeobecne záväzným nariadením nedotknuté ostávajú naďalej bez zmeny.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2020.
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primátor mesta

