OBEC

HRONEC

Dodatok č.2
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Hronec
Obec Hronec (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ a §6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 81 ods.8
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva tento Dodatok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Hronec
Návrh tohto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

22.11.2017

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa :

22.11.2017

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

22.11.2017

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

3.12.2017

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu:

Obec Hronec, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec

- elektronicky na adresu:

sekretariat@obechronec.sk

- faxom na číslo: 0486710412

0486710412

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN
uskutočnené dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa,
uznesením č. :

8.12.2017

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

12.12.2017

VZN nadobúda účinnosť dňom:

1.1.2018

42/2017

Bohuslav Nemky
starosta obce
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Článok 1
Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronec č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V §6b Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov
sa v bode 1 písmeno b) dopĺňa: „viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM)“
„h) odpadové pneumatiky.“

2. Za § 19 sa dopĺňa §19a, ktorý znie nasledovne:

§19a
Spôsob nakladania s odpadovými pneumatikami

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.
3. Odpadové pneumatiky môžu občania po dohovore odovzdať vo dvore OcÚ.

3. v § 22 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.
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§2
Záverečné ustanovenia
Tento dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.5/2016 bol prijatý na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Hronci dňa 8.12.2017 uznesením č. 42/2017 a nadobúda účinnosť dňom
1.1.2018.

Bohuslav Nemky
starosta obce

Strana 3 z 3

