Obec Bzince pod Javorinou

DODATOK č. 1

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. 1 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Bzinciach pod Javorinou dňa 24.11.2010 uznesením č. 582 ako
Dodatok č. 1 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 9.11.2010 do 24.11.2010
Tento dodatok bol podľa § 6, ods.3., Zák.č.369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci dňa 25 .11.2010 a zvesené dňa 10.12.2010

Účinnosť nadobudol dňa 1.1.2011

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.1 k VZN obce Bzince pod Javorinou č.5/2009
II.
Základné pojmy

dopĺňa sa odst. 27 v znení
1. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového
hospodárstva obce Bzince pod Javorinou v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a
ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

III.
Účel odpadového hospodárstva
Dopĺňa sa:
b) separovať využiteľné zložky komunálneho odpadu (vrátane odpadov z obalov), znižovať
podiel odpadu určeného na zneškodňovanie,

IV.
Spoločné ustanovenia
Dopĺňa sa:
4. Obec Bzince pod Javorinou zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva
na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná
evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre
spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností.

Odst 4. sa mení na odst. 5 a postupne sa mení číslovanie ostatných odstavcov 5 až 15
dopĺňajú sa :
1. Povinnosťou oprávnenej organizácie je priebežne pri svojej činnosti sledovať
zloženie komunálnych odpadov a podiely odpadov z obalov na celkovom objeme
vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a ohlásiť obci Bzince pod Javorinou
každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov,
uvedených v programe odpadového hospodárstva obce.
2. Ak ide o odpady z obalov, obec Bzince pod Javorinou je oprávnené uzavrieť zmluvu
o spolupráci aj s osobou, ktorá si plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie
povinností podľa osobitného zákona (povinné osoby a oprávnené organizácie podľa
zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových
množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách
komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.

VI.
Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov
V odst. 6 b, a g sa dopĺňa text vrátane obalov

Záverečné ustanovenie
Tento dodatok bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.11.2010
uznesením č.582 /2010 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2011.

Ing. Pavel Bahník
starosta obce

