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Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
VEĽKÉ OZOROVCE.
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Dodatok schválený Obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Ozorovciach dňa 19.06.2017 pod č. :
16 z 19/06 - 2017
Dodatok vyvesený na úradnej tabuli obce Veľké Ozorovce dňa : 20.06.2017
Dodatok zvesený z úradnej tabuli obce Veľké Ozorovce dňa : 05.07.2017

Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom 05.07.2017

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ozorovciach na základe § 4 ods. 3 písm. g) a §6 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 81
ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
uznieslo na tomto dodatku č. 1 ku VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Veľké Ozorovce:
DODATOK č. 1,
ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 takto:
Článok 1
v § 12 Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov
sa v odseku 1 dopĺňajú písmena i) a j):
„ i) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM),“
„ j) odpadové pneumatiky.“
v § 13 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla, plastov
sa dopĺňa odsek 10, 10a, 10b a 11 v znení:
„(10) Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM) sú materiály tvorené minimálne
dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. V rámci
triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom, vriec prípadne mobilného zberu.
Informácia na výrobku (vzor piktogramov): C v kombinácii s ďalšou prevažujúcou zložkou napr. PAP, Alu:
“
„(10a) Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav
a džúsov, vína, a pod.“
„(10b) Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva,
práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly,
vrchnáky z kompozitných krabíc, fólie, kartón.“
„(11) Obec má právo po dohode so zberovou spoločnosťou v zmysle osobitných predpisov určiť
spoločnú zbernú nádobu na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek
viacvrstvových kombinovaných materiálov.“
v § 21 Spôsob nakladania s odpadovými pneumatikami
sa nahrádza odsek 1 a 2 v plnom znení odsekmi:
„(1) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík, ktorý obec
vykonáva na mieste určenom obcou.“
„(2) 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.“

v § 25 Priestupky
sa nahrádza odsek 1 až 5 v plnom znení odsekmi:
„(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší toto nariadenie.“
„(2) Priestupky voči fyzickým osobám na úseku odpadového hospodárstva prejednáva obec. Iné
priestupky podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
prejednáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.“
„(3) Za priestupok môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur.“
„(4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje § 115 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“
„(5) Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 2 sú príjmom rozpočtu obce.“
Článok 2
(1) Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ozorovciach sa uznieslo na Dodatku č. 1 ku Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 2/2016 dňa 19.06.2017 , uznesením č. 16 z 19/06 - 2017, ktoré nadobúda
účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.
(2)
Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Ozorovce ostávajú
nezmenené a v platnosti.
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