Dodatok č. 2 k VZN obce Sučany č. 2/2016
onakladaní skomunálnymi odpadmi as drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Obec Sučany v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) 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 vydáva tento Dodatok č. 2 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Sučany č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce (ďalej len „VZN“).
Čl. 1 Predmet dodatku
1. Mení sa znenie ustanovenia § 17 bodu 3 na nasledovné znenie:
„Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad pri individuálnej bytovej výstavbe a aj pri komplexnej
bytovej výstavbe s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo vlastníctve vlastníka
bytového domu alebo bytu sa ukladá do vlastných kompostovísk alebo do kompostovacích
zásobníkov.“
2. Ustanovenie § 17 bod 5 sa vypúšťa a nasledovné body sa adekvátne prečíslujú.
3. Mení sa znenie ustanovenia § 17 bod 6 na nasledovné znenie:
„Náklady na zabezpečenie kompostovacieho zásobníka na biologicky rozložiteľný komunálny odpad
znáša pôvodný pôvodca odpadu (obyvateľ). Kompostovací zásobník si obyvatelia zabezpečia u
ktoréhokoľvek predajcu. Obec môže obyvateľom poskytnúť kompostovací zásobník v prípade
zabezpečenia fnancovania kompostérov z mimorozpočtových zdrojov obce podľa podmienok
uvedených v príslušnej zmluve o fnancovaní, prípadne bezodplatne.“
4. Ustanovenie § 17 bod 7 sa vypúšťa a nasledovné body sa adekvátne prečíslujú.
5. Mení sa znenie ustanovenia § 17 bod 10 na nasledovné znenie:
„Obec poskytuje pre občanov aj možnosť mobilného zberu zeleného biologicky rozložiteľného
odpadu, a to počas mesiacov apríl až november. Na jednotlivých stanoviskách v obci je každú
sobotu pristavená traktorová vlečka, kde môžu občania tento odpad umiestniť. Stanoviská na zber
zeleného biologicky rozložiteľného odpadu sú teto:
1. Sídlisko Prefa – park,
2. Hrabiny – Fatranská cesta -autobusová otoč,
3. Okále – parkovisko - bývalá JEDNOTA,
4. Ul. Fučíkova – pri obchode JEDNOTA.
O časovom harmonograme mobilného zberu sú občania informovaní prostredníctvom webového
sídla obce, obecných novín, miestneho rozhlasu a informačnej tabule obce.“
Čl. 2 Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016 na
svojom zasadnut dňa 15. 2. 2018 uznesením č. 17/2018 a nadobúda účinnosť dňom 3. 3. 2018.
Sučany, dňa 16. 2. 2018
Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

