Dodatok č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 114
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Mesto Martin podľa § 6 ods. 1 zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 81 ods. 8 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok č. 2
k VZN č. 114 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 114 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi sa mení takto:
1. V § 2 sa vkladá nový ods.(7), ktorý znie:
(7) Komunitné kompostovanie je kompostovanie na spoločne zriadenom kompostovisku
alebo v spoločnom kompostovacom zásobníku; výsledným produktom je kompost
s kapacitou do 10 ton ročne, slúžiaci pre potreby komunity.
2. V § 4 sa vkladá nový ods.(4), ktorý znie:
(4) Zberné nádoby na komunálny odpad budú vyvezené, ak budú v čase vývozu
umiestnené na verejnom priestranstve1.
3. Za § 6 ods. (9) sa vkladá nový ods.(10), ktorý znie:
(10) Komunitné kompostovanie
a) Mesto Martin umožní zriadenie komunitného kompostoviska, ak o to požiada
držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu. Vzor žiadosti je zverejnený na
webovom sídle mesta Martin.
b) Žiadateľ k žiadosti predkladá aj súhlas vlastníka pozemku s umiestnením
kompostoviska.
c) Komunitné kompostovisko je možné umiestniť a zriadiť ak je :
1. umiestnené mimo ochranného pásma vodného zdroja, dlhodobo
zamokrených pozemkov a inundačných území, mimo záplavového územia,
mimo ihrísk a športovísk, nevytvára prekážku na pozemnej komunikácii,
2. zabezpečené proti prístupu zvierat uzavretím z každej strany, proti
hlodavcom a iným nežiadúcim živočíchom aj zo spodnej časti pletivom
s okom rozmerov maximálne 1 x 1 cm alebo iným vhodným spôsobom tak,
aby sa nezabránilo prirodzenému odtoku prebytočnej vlhkosti do pôdy
a prístupu mikroorganizmov a makroorganizmov do kompostoviska,
3. stabilné a zabezpečené proti priamemu žiareniu, dažďu, silnému vetru, tzn.
je umiestnené pod stromom, kríkom alebo prístreškom,
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4. v dostupnej vzdialenosti všetkým členom komunity, max. však 50 m od
východzej pozície z domu resp. bytového domu osoby zapojenej do
komunitného kompostovania
5. zabezpečené štítkom s pokynmi, ktoré odpady do kompostoviska patria,
zoznam odpadov, ktoré je zakázané do kompostoviska ukladať a kontaktom
na „kompost majstra.“
6. určená osoba zodpovedná za prevádzku kompostoviska.
d) Mesto Martin po posúdení žiadosti a splnení podmienok uvedených v ods.10 písm.
b) a c) vydá v lehote do 45 dní k žiadosti o zriadenie komunitného kompostoviska
stanovisko.

Čl. II
Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 114 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi bol schválený uznesením MsZ
č. 167/2018 zo dňa 25. júna 2018 a účinnosť nadobúda dňa 14. júla 2018.
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