Dodatok č. 1
k VZN č. 1/2016

Obec KOŠECA

Číslo: Dodatok č. 1 k VZN č.
1/2016

Výtlačok číslo: 1

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

NÁVRH – DODATOK č. 1
k VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

16.02.2017

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

16.02.2017

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:

16.02.2017

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:

28.02.2017

Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu: Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100,
018 64 Košeca
- elektronicky na adresu: starosta@koseca.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Zaslané poslancom na preštudovanie dňa:

16.02.2017

Na rokovaní OZ dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o odpadoch“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce – Dodatok č. 1, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch:
Návrh
DODATOK č. 1
k
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016
o komunálnych odpadoch
Čl. 1
Predmet dodatku
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 sa mení nasledovne:
1.

V § 6 (Zmesový komunálny odpad) sa mení ods. 4 nasledovne:
(4) Zber zmesového KO vykonáva obecný dopravca v stredu vo vzájomne odsúhlasených
termínoch, celoročne v intervale 1 x za 14 dní.

2.

V § 8 (Obaly a neobalové výrobky) sa mení ods. 3 nasledovne:
(3) Zberovým dňom pre zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov od RD a PaFO podnikateľov je utorok.

3.

V § 8 (Obaly a neobalové výrobky) ods. 4 sa mení písm. a) nasledovne:
(4) Od RD a PaFO – podnikateľov sa
a) zber papiera a lepenky a plastov sa vykonáva v rozdielnych zberových termínoch
v určených zberných vreciach,
Čl. 2
Záverečné ustanovenia

1.

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch (ďalej len
„Dodatok č. 1“) schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Košeca na svojom zasadnutí dňa .........
2017 uznesením č. ..... /2017.

2.

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa ..... 2017.

V Košeci dňa ...... 2017.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

