DODATOK č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

Číslo: Dodatok č. 1

č. 5/2016

k VZN č. 5/2016

OBEC NOVOŤ

DODATOK č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
Číslo: 5/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce NOVOŤ

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce Novoť dňa:
Zverejnený na internetovej stránke obce Novoť dňa:

12.06.2018
12.06.2018

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

12.06.2018

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

23.06.2018

Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu: obec Novoť, 029 55 Novoť č. 285
- elektronicky na adresu: prednosta@novot.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

28.06.2018

Schválený dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce Novoť dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

28.06.2018
2.7.2018
18.7.2018

Obecné zastupiteľstvo obce Novoť na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
vydáva
DODATOK č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce NOVOŤ
schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Novoť dňa 10.06.2016
Čl. 1
Predmet dodatku
Týmto dodatkom sa VZN č. 5/2016 mení a dopĺňa takto:
1. V druhej časti Systém zberu a nakladania s jednotlivými druhmi odpadu sa § 10 mení tak,
že za odsek 7 sa dopĺňa nový odsek 8, ktorý znie:
8. Obec zabezpečí kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu zo záhrad dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období.
Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2016 ostávajú nezmenené.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1) Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 nadobúda účinnosť 18.7.2018.

Mgr. František Poleta
starosta obce

