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Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo: VZN - 8/2020

Obec Čaňa v súlade s § 6 ods. 1 a podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 81 ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a) zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o odpadoch“)
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Čaňa č. 8/2020 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čaňa
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je zmena a doplnenie Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Čaňa, ktorým sa mení a dopĺňa § 8 ods.10 nasledovne:
„§8
Spôsob nakladania s komunálnym odpadom
ods. 10 v znení:
10. Na území obce sa používajú na zber komunálneho odpadu z domácností tieto typy zberných
nádob:
a) 110 a 120 litrové kovové a plastové zberné nádoby pre rodinné domy,
b) 1100 litrové kovové a plastové kontajnery pre fyzické osoby – podnikatelia
a právnické osoby,
c) veľkoobjemové kontajnery.
sa vypúšťa a nahrádza novým znením takto:
10.1. Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu nasledujúce zberné nádoby
označené zberovou spoločnosťou ( nálepkou, prípadne iným spôsobom):
- 1 ks nádoba o objeme 110/120 litrov pre domácnosť s počtom osôb 1–3
v rodinnom alebo bytovom dome,
- 1 ks nádoba o objeme 110/120 litrov pre 1-5 zamestnancov resp. miest pre
fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby,
- 1 ks nádoba o objeme 1.100 litrov pre 50 zamestnancov resp. miest pre fyzické
osoby – podnikateľov a právnické osoby,
- veľkoobjemové kontajnery.
10.2. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných
nádob schválený obcou a označený zberovou spoločnosťou ( nálepkou, prípadne iným
spôsobom ), zodpovedajúci systému zberu. Pri neoznačených zberných nádobách a
neoznačených jednorazových vreciach nebude zabezpečený ich vývoz.
10.3. Pri prekročení objemu zbernej nádoby označenej zberovou spoločnosťou je možné
zmesový komunálny odpad likvidovať:
a) jednorazovými odpadovými vrecami, ktoré sú označené zberovou
spoločnosťou,
b) zakúpením ďalšej zbernej nádoby označenej zberovou spoločnosťou
( nálepkou, prípadne iným spôsobom ) a zaplatením jednorazového
ročného poplatku za likvidáciu odpadu podľa cenníka zberovej spoločnosti.
10.4. Náklady na likvidáciu zmesového komunálneho odpadu podľa odseku 10.3. nie sú
zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
10.5. Jednorazové odpadové vrecia označené zberovou spoločnosťou na zmesový komunálny
odpad je možné zakúpiť na Obecnom úrade v Čani v aktuálnej nákupnej cene od
zberovej spoločnosti, ktorá zahŕňa náklady na likvidáciu odpadu.“

Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo: VZN - 8/2020
§2
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Čaňa
uznesením č. 187 dňa 17.12.2020.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.

Michal Rečka
starosta obce

