OBEC DRAHOVCE

DODATOK

č. 1/2020 k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
OBCE DRAHOVCE č. 3/2019
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Návrh dodatku k VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 22.09.2020
-

zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 22.09.2020

-

lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): .......

-

doručené pripomienky v počte: 0

-

vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

-

vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

Dodatok k VZN schválený obecným zastupiteľstvom v Drahovciach dňa 22.10.2020, uznesením
č. 148/2020.
Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 23.10.2020; zvesený z úradnej tabule dňa
........................
VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa: 23.10.2020.

Dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňom 06.11.2020.
Miroslav Ledecký
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach 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 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o
odpadoch“/ vydáva tento

Dodatok č. 1/2020 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Drahovce č. 3/2019
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
1.
Spôsob a podmienky triedeného zberu KO

V
III. Č A S T I
§7
sa ruší text bodu
41. Zber pneumatík má za povinnosť bezplatne odobrať predajca pneumatík alebo
pneuservis. Občan môže opotrebované pneumatiky v primeranom množstve /4ks
za rok/ odovzdať na zbernom dvore. Odoberajú sa len opotrebované pneumatiky
z osobných vozidiel, bez diskov a bez mechanických poškodení.
a nahrádza sa textom:
41. Zber pneumatík
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (v predajni pneumatík alebo tomu, kto
pneumatiky vymieňa), alebo na zbernom dvore v obci Drahovce.
2.
V III. Č A S T I
§9
Zberný dvor
ruší sa text 2 vety 1. odstavca:
Prevádzkuje ho Obec Drahovce s otváracími hodinami utorok od 8,0-15,0 hod., štvrtok od 8,015,0 hod., sobota 8,0-12,0 hod.
a nahrádza sa textom:
Prevádzkuje ho obec Drahovce podľa určených otváracích hodín.
3.
V III. Č A S T I
§9
Zberný dvor
ruší sa text 2 vety 4. odstavca:
Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú len
distribútorom pneumatík, alebo autoservisom.
4.
Záverečné ustanovenia

VI. Č A S Ť
§ 13
sa dopĺňa o 3. odstavec:
Tento dodatok č. 1/2020 k VZN č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným
stavebným odpadom nadobúda účinnosť 15. dňom od schválenia Obecným zastupiteľstvom.
V Drahovciach, dňa 23.10.2020
Miroslav Ledecký
Starosta obce Drahovce

