OBEC BABINDOL

Č: 2018/70

DODATOK č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Babindol č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Babindol

28.02.2018
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Obecné zastupiteľstvo obce Babindol na základe ust.§ 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších právnych predpisov, sa uznieslo na tomto Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Babindol č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Babindol.
DODATOK č. 1, ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Babindol, t a k t o:
1.
V prvej časti v úvodných ustanoveniach v § 1 sa dopĺňa nový bod j) ktorý znie:
spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík.
2.
V šiestej časti v § 14 sa ruší doterajšie znenie
„Výkon štátnej správy –obec
Priestupky
1)
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) a ukladá
pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch),
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území
obce.
2)
Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur [§ 13 ods. 1 a §
46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].
3) Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur,
ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení].
4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona o odpadoch a
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o odpadoch],
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 81
ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o odpadoch],
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch“.
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a nahrádza sa novým znením :
§ 14
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
1) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec.
2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou,
odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak obec určí okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
3) Odpadové pneumatiky sa na zbernom dvore v obci Babindol neprijímajú, odovzdávajú sa len distribútorom
pneumatík.
Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Babindol č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Babindol zostávajú nezmenené.

Ing. Peter Ďurica
Starosta obce Babindol

vyvesený dňa: 20.03.2018
zvesený dňa:

3

