Obec Bzince pod Javorinou

DODATOK č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Bzince pod Javorinou
č. 5 /2009

Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku
za zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci
Bzince pod Javorinou.

Tento dodatok č. 2 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Bzinciach pod Javorinou dňa 31.5.2012 uznesením č. 152/2012 ako
Dodatok č. 2 k VZN Obce Bzince pod Javorinou č.5/2009

Návrh dodatku bol podľa §6, ods. 3., Zák. č. 369/1990 Z.z. zverejnený na
úradnej tabuli v obci od 15.5.2012 do 30.5.2012

Ing. Pavel Bahník
starosta obce

Obec Bzince pod Javorinou
na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č.,369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 4, ods.3 písm. F) a v zmysle § 39 ids.4
zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
zákon o odpadoch) vydáva

vydáva
Dodatok č.2 k VZN obce Bzince pod Javorinou č.5/2009

VI.
Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov

Dopĺňa sa bod 7
7. Spaľovanie záhradného odpadu
a) Spaľovať možno len suchý záhradný odpad napadnutý drevokazným hmyzom
a plesňovým ochorením a to :
i. suché lístie,
ii. suché konáre,
iii. suché zvyšky rastlín,
b) Pri spaľovaní je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti pričom sa
musia dodržať nasledujúce opatrenia :
i. výška hromady max. 1,5 m,
ii. šírka hromady max. 2 m,
iii. vyčistené okolie od miesta spaľovania v priemere 5 m,
iv. miesto spaľovania vytvoriť min. 10 m od obývaných,
hospodárskych budov,
v. mať pripravené min. ( 1, 2 ) vedrá s vodou, potrebných
k vykonaniu prvotného hasenia v prípade rozšírenia,
vi. vykonávať kontrolu stavu spaľovacieho miesta a priľahlých
priestorov v priebehu spaľovania a po jeho skončení,
vii. počas celého spaľovania je zodpovedný za spaľovanie majiteľ,
viii. pri rozšírení požiaru volať veliteľov družstiev OHZ, resp. starostu
obce (príloha č.1)
c) Spaľovanie
nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov
a ostatných občanov obce a nesmie spôsobiť znečistenie verejných priestranstiev.
d) Spaľovať sa nesmie v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktoré
vyhlasuje príslušné okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru. Občania
obce sú informovaní o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov spôsobom
obvyklým a to prostredníctvom rozhlasu a následne na obecnej informačnej tabuli
a obecných informačných tabuliach v jednotlivých miestnych častiach. Obdobne
je to aj o informovanosti pri odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiarov.
e) Spaľovanie odpadu podľa bodu a) sa môže len v týchto termínoch :
i. V prvú stredu v mesiaci v čase od 12,00 do 19,00 hod
ii. V prvú sobotu v mesiaci v čase od 10,00 do 14,00 hod

f) Spaľovanie je povolené iba za priaznivých klimatických podmienok - slnečno,
bezvetrie.
g) V prípade, že fyzická osoba má záujem spaľovať uvedený záhradný odpad v iný
termín ako je určené týmto nariadením, oznámi túto skutočnosť na Okresné
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V na č.tel.
7712222, 7712223. Toto oznámenie o spaľovaní sa netýka fyzickej osoby –
podnikateľa a právnickej osoby, tieto osoby musia mať na základe žiadosti
„Rozhodnutie na spaľovanie“, ktoré vydá Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom.
h) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom starostu obce,
poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisie verejného poriadku
a životného prostredia a poverených zamestnancov obce.
i) Obec môže v zmysle Z.č.372/1990 Zb. o priestupkoch udeliť za nedodržanie
podmienok ustanovených v tomto článku blokovú pokutu až do výšky 33 €.
Záverečné ustanovenie
Tento dodatok bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa ........ uznesením
č.152 a nadobúda účinnosť dňa 15.6.2012

Ing. Pavel Bahník
starosta obce

