DODATOK č. 1 K VZN č. 1/2016
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka
Obec Veľká Paka (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 predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva tento dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016
(ďalej tiež ako „dodatok“).
Čl. I.
Predmet dodatku
1. V § 6a „Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov“ sa dopĺňa odsek 7, ktorý
znie:
„7. Obecné zastupiteľstvo môže uznesením rozhodnúť o zmene Harmonogramu zvozu tzv. sezónny
zber, ktorým môže znížiť v určitom období frekvenciu zvozu.“.
2.

Text: „v areáli PD“ sa v celom VZN nahrádza textom: „v Malej Pake“. Uvedená zmena sa týka:
§6b ods. 6, §8 ods. 3., §9 – Kovy, §10 ods. 1., §12 ods. 1., §15 ods. 3., §16 ods. 4., §17 ods. 2.,

3.

V § 12 „Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a tukov
z domácností“ sa ruší znenie odseku 4 a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„4. Odpad je možné umiestniť do nádob ktoré na to slúžia (v uzavretej plastovej nádobe), a sú
rozmiestnené v obci.“.
4.

V § 19 „Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp“ sa ruší znenie odseku 3 a nahrádza sa
nasledujúcim znením:

„3. Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 2 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o
zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.“.
5.

V Prílohe č. 1 „HARMONOGRAM ZVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU“ sa dopĺňa
text:
„Doplnenie, obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť o tzv. sezónnom zbere, ktorým môže znížiť v
určitom období frekvenciu zvozu. Toto rozhodnutie bude zverejnené na web stránke obce a na
úradných tabuliach.“
ČI. II.
Záverečné ustanovenia
(1)
(2)

Na tomto dodatku ku všeobecne záväznému nariadeniu sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
obce Veľká Paka dňa: 15.12.2020, uznesením č. 135/2020.
Ostatné ustanovenia VZN zostávajú bez zmeny v platnosti.

Vo Veľkej Pake dňa 16.12.2020

Bc. Ivan Seňan v.r.
starosta obce

Návrh Dodatku č. 1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Veľká Paka dňa: 30.11.2020
Návrh dodatku schválený na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa: 15.12.2020
Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Veľká Paka dňa: 16.12.2020
Dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2021

