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„N Á V R H“
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba
č. 3/2020
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 5/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Štrba
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) a v spojení s §
2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadene (ďalej len ”nariadenie“ alebo „VZN“):
1./ V § 18 nariadenia sa za odsek 11 dopĺňa nový odsek 12:
(12) Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti na území obce sa bude
zabezpečovať prostredníctvom kompostérov, ktoré dostala bezplatne od obce každá domácnosť
bývajúca v rodinnom dome a spoločne domácnosti bývajúce v bytových domoch. Okrem
uvedeného budú pre obyvateľov obce pre uloženie tohto odpadu k dispozícii veľké kompostéry
umiestnené aj na nasledovných miestach:
a) na Hospodárskom dvore na ulici 29. januára v Štrbe
b) pri budove Obecného úradu v Tatranskej Štrbe
c) na sídlisku Lieskovec v Tatranskej Štrbe
d) v stredisku „VPS“ na Štrbskom Plese.
2./ V § 19 sa celé doterajšie znenie nahrádza novým znením:
§ 19
Nakladanie s odpadovými pneumatikami a spätný zber
(1) Konečný používateľ pneumatiky je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať distribútorovi
pneumatík (v predajni pneumatík, alebo tomu, kto pneumatiky vymieňa) alebo v obecnom
zbernom dvore.
(2) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík distribútorom
pneumatík od je držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného
tovaru, ako aj zber v obecnom zbernom dvore.
(3) Obec vykonáva spätný zber odpadových pneumatík oprávnenou organizáciou v obecnom
zbernom dvore na ul. 29. januára v Štrbe.

3./ Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Štrba na
pripomienkovanie v zákonom stanovenej lehote.
4./ Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa ........... uznesením č.
........./2020.
5./ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia okrem §18 ods. 12, ktoré
nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.

Michal S ý k o r a
starosta obce

Dôvodová správa k návrhu VZN č. .../2020
Predmetom úpravy tohto nariadenia je upraviť nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a odpadovými pneumatikami na území obce Štrba pre jej obyvateľov.
Odpadové pneumatiky sú špecifickým druhom odpadov, ktorý nie je komunálnym odpadom,
ale pri ktorom priamo zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov ukladá
povinnosť kam ich občan, respektíve konečný používateľ má odovzdať a v prípade, ak sa obec
rozhodne, že chce umožniť občanovi aj odovzdanie na dohodnutom mieste na území obce, tak
to musí ustanoviť vo VZN obce. Podľa zákona distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na
svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na
výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.
Podľa zákona č. 460/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov sa pre obce od 1. januára 2021 zavádza povinnosť zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad („BRKO“) - §81 ods. 21 zákona č. 79/2015 o odpadoch.
Obec Štrba posúdila súčasný stav triedenia odpadu na území obce. Pri zavedení triedenia BRKO
chceme dosiahnuť vysokú zapojenosť a participáciu obyvateľov obce a domácnosti do triedenia
BRKO. Vzhľadom na sídelnú štruktúru obce Štrba – pomer individuálnej bytovej výstavby
(IBV) a komplexnej bytovej výstavby (KBV) v Štrbe, na Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese,
ale aj vzhľadom na súčasné technické možnosti a hygienické požiadavky sa navrhuje ako
vhodné riešenie zberu BRKO pre obyvateľov obce (pre domácnosti) využiť súčasný systém
zberu BRO prostredníctvom domácich kompostérov. V minulom roku obec do domácností
v Štrbe, Tatranskej Štrbe a do bytových domov v Štrbe (tu má každý BD svoj kompostér),
Tatranskej Štrbe (podľa požiadavky sú už aj na sídlisku pri BD kompostéry) a na Štrbskom
Plese rozdali 905 kusov kompostérov. Preto sa navrhuje zaviesť na území obce od 1.1.2021
zber BRKO tak, že okrem už rozdaných kompostérov do RD a BD by obyvatelia obce mohli
doniesť BRKO aj do kompostérov, ktoré budú umiestnené na určených verejne dostupných
miestach v obci. Zamestnanci obce budú zabezpečovať pravidelnú kontrolu týchto „verejných“
kompostérov, premiešavali by BRKO s pokosenou trávou, lístím a urýchľovačom
kompostovania. Po ich naplnení a prehnití by tento kompost obec využila v rámci potrieb
a možností obce. Po určitom čase by sa tento spôsob zberu BRKO vyhodnotil a zvážil by sa
ďalší spôsob nakladania a s týmto odpadom.
V Štrbe dňa 31.8.2020
Spracovala: Ing. Štefánia Srebalová

