DODATOK č.4/2021
k VZN č.7/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi podľa
Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení neskorších zákonov a predpisov.

Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej v zmysle § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 81
ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo
na vydaní tohto dodatku č.4/2021 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Lesná

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1.
Tento Dodatok č.4/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu /ďalej len ,,VZN mení sadzbu
poplatkov.
Tento Dodatok č.4/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu mení znenie časti
IV. ČASŤ PRÁVA A POVINNOSTI POVODCOV A DRŽITEĽOV ODPADOV
Obec určuje sadzbu poplatku na obdobie jedného kalendárneho roka :

4.5. Pôvodcovia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú najmä povinný :
a) Zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
b) Používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu
c) Ukladať komunálne odpady alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu na účely
ich zberu na miesta určené obcou,
d) Pri zbere umiestniť zbernú nádobu maximálne 2 m od okraja vozovky tak, aby bol
k nej možný prístup a bolo ju možné vyvážať, ak nie je možný vývoz priamo zo
stanovišťa zbernej nádoby,
e) Zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu
nevyhnutne potrebnú pre zber zberných nádob,
f) Po odvoze odpadu vrátiť zbernú nádobu bezodkladne na stanovište zbernej nádoby
g) Ukladať odpad len do zberných nádob na to určených
h) Zabezpečiť odpad pred ich odcudzením, znehodnotením alebo nežiaducim únikom
odpadov.
i) Zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého na základe Zákona SR 371/2015
§ 18. Povinnosť sa vzťahuje na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad.
Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak, že:
- zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzavretého priestoru, ktorý nie je voľne
prístupný, uzavretý priestor je vybudovaný tak, že jeho technické prevedenie
znemožní medveďovi hnedému akokoľvek manipulovať so zbernou nádobou
umiestnenou v tomto priestore,
- zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý je vybavený
funkčným elektrickým zabezpečením alebo

na zber odpadu sa použije dostatočne odolná a uzamykateľná zberná nádoba,
uzamykanie zbernej nádoby je upravené tak, že zabráni medveďovi hnedému
poškodiť alebo uvoľniť uzamykanie.
j) Zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, stojísk, stanovíšť /v zimných
mesiacoch aj od snehových zrážok, ľadu/, resp. okamžite odstránenie vzniknutého
znečistenia odpadov tak, aby stanovište zbernej nádoby bolo neustále čisté a zberné
nádoby prístupné odvozu komunálnych odpadov,
k) V prípade poškodenia nádoby pôvodcom odpadu alebo jej odcudzenia je pôvodca
odpadu povinný zabezpečiť jej opravu resp. náhradu do 3 dní na vlastné náklady.
-

2.
Ostané znenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Lesná č.7/2018 a jeho
dodatkov ostávajú nezmenené.
II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Návrh DODATKU č.4/2021 obce Nová Lesná, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nová Lesná č.7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Nová Lesná bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej
tabuli a webovom sídle obce Nová Lesná dňa 13.04.2021 a zvesený dňa 27.04.2021.

2.

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Lesná sa uznieslo na DODATKU č.4/2021 k Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Nová Lesná, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nová Lesná č.7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Nová Lesná na zasadnutí dňa 28.04.2021 uznesením č. 340.

3.

DODATOK č.4/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Lesná, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Lesná č.7/2018 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Lesná bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Nová Lesná.

4. DODATOK č.4/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Lesná, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Lesná č. 7/2018 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Lesná nadobúda účinnosť dňa xxx.

v.r.
Ing. Peter Hritz
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:
Zvesené z úradnej tabule dňa:

13.04.2021
28.04.2021

