DODATOK č. 2
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

Číslo: Dodatok č. 2

č. 5/2016

k VZN č. 5/2016

OBEC NOVOŤ

DODATOK č. 2
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
Číslo: 5/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce NOVOŤ

Schválený dodatok č. 2 k VZN č. 5/2016
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:

13.12.2019

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce Novoť dňa:

16.12.2019

VZN nadobúda účinnosť dňom:

1.1.2020

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. 2
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 v §20 mení:
ods. 2: Pôvodný text:
Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky.
sa ruší a nahrádza sa novým textom:
Na zberný dvor má možnosť odovzdať odpadové pneumatiky len fyzická osoba – konečný používateľ
v rámci spätného zberu, ktorý zabezpečuje organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).
ods. 3: Pôvodný text:
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou,
odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého
vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých
vozidiel.
sa ruší a nahrádza sa novým textom:
Konečný používateľ je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať na
zberný dvor, alebo distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách
starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých
vozidiel.
2. V druhej časti Systém zberu a nakladania s jednotlivými druhmi odpadu sa § 21 mení tak, že za
odsek 5 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie:
6. Na zbernom dvore sa vykonáva spätný zber odpadových pneumatík od fyzických osôb,
ktorý zabezpečuje organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).
Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2016 ostávajú nezmenené.

Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2016 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novoti, dňa
13.12.2019 uznesením č. 188/2019 a nadobúda účinnosť 01.01.2020.

Mgr. Radoslav Kozák, PhD.
starosta obce

