Dodatok č. 3/2020
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 24/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klin
Obecné zastupiteľstvo v Kline na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
vydáva návrh dodatku:
Čl. 1
Predmet dodatku
Všeobecné záväzné nariadenie č. 24/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klin sa mení takto:
V prvej časti VZN – Úvodné ustanovenia sa vypúšťa §3 - Program odpadového

hospodárstva.
V druhej časti VZN – Systém zberu a nakladania s jednotlivými druhmi odpadu sa
v §10 Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi mení
bod 4.
Bod 4, ktorý znie:
Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch nezabezpečuje
vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov okrem
tých, ktorých pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Dôvodom nezavedenia triedeného
zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad
je to, že:


obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie
triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa
§ 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že
100 % domácností kompostuje vlastný odpad.

V druhej časti VZN – Systém zberu a nakladania s jednotlivými druhmi odpadu sa
v §20 celé doterajšie znenie nahrádza novým znením
§20
Nakladanie s odpadovými pneumatikami a spätný zber
1. 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 určené miesto obcou.
2. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík
distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej
pneumatiky alebo iného tovaru, ako aj zber na určenom mieste obcou.
3. Obec vykonáva spätný zber odpadových pneumatík oprávnenou organizáciou na
určenom mieste – označený priestor dvor za Obecným úradom.

V druhej časti VZN – Systém zberu a nakladania s jednotlivými druhmi odpadu sa
v §22 Zberný dvor mení bod 4.
Bod 4, ktorý znie:
1. Zberný dvor:
a) sa nachádza v oplotenom areáli v strede obce
b) je prevádzkovaný v prevádzkových hodinách, ktoré sú zverejnené na
vstupnej bráne do zberného dvora a na internetovej stránke obce
c) je vedený zodpovednou osobou, ktorú určuje starosta obce
Odvoz odpadov zo zberného dvora sa uskutočňuje v intervale podľa potreby a
zabezpečuje ho spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú zmluvu s obcou.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
Na tomto Dodatku č. 3 k VZN č. 24/2016 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kline,
dňa .........................2020 uznesením č. ......................./2020 a nadobúda účinnosť
01.01.2021.
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Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 24/2016
návrh
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Klin

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 4.11.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 4.11.2020
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 4.11.2020
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 30.11.2020
Doručené pripomienky (počet) : ...................................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: ............................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: ...............
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kline dňa ................. pod č. : ...........
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : .............................
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa : ..............................................................
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od ................. do .............
VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa : ..............................
VZN nadobúda účinnosť dňom ..................................

Karol Revaj
starosta obce

