Dodatok č. 1 k VZN vyvesený: 02.10.2020

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OŠČADNICA
na základe § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva k

všeobecne záväznému nariadeniu obce č: 28062016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica

DODATOK č. 1
ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce takto:
Ad. 1) Úvodné ustanovenia:
v § 1 ods. (1) písmena e) sa dopĺňa bod 6.: „ 6. odpadových pneumatík“
Ad. 2) v § 9 sa dopĺňa písmeno „g“ a bod 6.:
V zmysle § 81 zákona o ods. 8 písm. e a „g“ v obci Oščadnica môžu fyzické
osoby :
6. Odpadové pneumatiky - Spätný zber odpadových pneumatík je pre obec
zabezpečený na zbernom dvore na parcele C-KN č. 3651 v k. ú. Oščadnica.
a) Možnosť odovzdať odpadové pneumatiky na zberný dvor majú len fyzické osoby.
Podnikatelia sú povinní odovzdávať odpadové pneumatiky výlučne distribútorovi
pneumatík.
b) Pri odovzdávaní odpadu na zbernom mieste je pôvodca odovzdávajúci odpad
povinný preukázať sa dokladom totožnosti alebo iným dokladom preukazujúcim miesto
vzniku odpadu.
c) Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu povinní riadiť sa pokynmi obsluhy
zberného miesta.
d) Odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu a inak
nešpecifikovaného odpadu (odpadové pneumatiky) na zbernom mieste je pre
obyvateľov obce – fyzické osoby bezplatné.
e) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík alebo na iné miesto, ak
tak obec určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla
odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi
starých vozidiel.“

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 28062016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Dodatok č. 1 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 25.09.2020
uznesením č. 21/2020 a nadobúda účinnosť dňa 17.10.2020.

Ing. Marián Plevko starosta obce

