VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2017
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Dubovica
Obec (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež
ako „VZN“).
Článok 1
1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dubovica sa mení takto:
1. v § 1 bod 1) sa mení druhá veta a znie takto: „Na zbernom dvore môžu fyzické
osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých
zber na zbernom dvore umožňuje zákon a oddelene zbierané zložky
komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto
všeobecne záväznom nariadení.
2. § 6a bod 2) sa mení a znie takto „Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad
pre občanov môže zabezpečiť obec po zaplatení poplatku za komunálne odpady.
Počet zberných nádob je určený na počet osôb, pričom pre rodinný dom
s počtom obyvateľov do 9 osôb je povinná jedná smetná nádoba, pre 10 a viac
osôb 2 smetné nádoby. Zberné nádoby pre zber zmesového komunálneho
odpadu pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov si zabezpečujú
uvedení pôvodcovia odpadu na vlastné náklady.
3. Vypúšťa sa bod 3.
4. Dopĺňa sa § 20 ktorý znie takto:
„§ 20 Spôsob zberu odpadových pneumatík
1. Každý konečný užívateľ odpadových pneumatík je povinný odovzdať odpadovú
pneumatiku na zbernom mieste obce Dubovica, ktorým je Dubovica - Horný koniec,
alebo iné miesto určené obcou v súlade s platným a účinným VZN o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Výrobca pneumatík je povinný odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky preberané
v súlade s § 70 písm. c) zákona o odpadoch do zariadenia na zhodnocovanie odpadových
pneumatík alebo zariadenia na zneškodňovania odpadových pneumatík.

Článok 2
1) Toto VZN č. 6/2017 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa

24.11.2017 uznesením č.171/2016 f).

2) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. 1. 2018.

V Dubovici, dňa
Ladislav Timčo
starosta obce

