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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2018, dodatok č.1 k VZN č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce
Obecné zastupiteľstvo obce Dechtice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva tento
dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 95/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce (ďalej tiež ako „VZN“) a v zmysle vyhlášok k tomuto
zákonu.
ČLÁNOK 3
§ 5 Komunálny odpad a jeho zložky
Dopĺňa sa:
a pre číslo skupiny 16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu (odpadové pneumatiky).
ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU
STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV
16 01
NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A ODPADY Z DEMONTÁŽE STARÝCH
VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08
16 01 03 opotrebované pneumatiky
O
16

ČLÁNOK 3
odstavec
Odpadové pneumatiky - v zmysle § 72 zákona 79/2015 Z.z.
Vypúšťa sa veta:
Obec nezabezpečuje zber odpadových pneumatík v zmysle aktuálne platnej legislatívy.
Nahrádza sa:
Spätný zber odpadových pneumatík je pre obec zabezpečený na zbernom dvore. Možnosť
odovzdať odpadové pneumatiky na zberný dvor majú len fyzické osoby. Podnikatelia sú
povinní odovzdávať odpadové pneumatiky výlučne distribútorovi pneumatík.
1.
Zberné miesto obce Dechtice je jednou zo súčastí nakladania s KO a DSO v obci. Slúži
občanom obce – fyzickým osobám na odovzdávanie zložiek komunálneho odpadu a inak
nešpecifikovaného odpadu pochádzajúce z obce.
2.
Na zberné miesto obce nepatrí odpad vznikajúci pri výkone činností tvoriaci predmet
podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ak sa
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nedohodol s obcou na odovzdávaní odpadu
za úhradu.
3.
Pri odovzdávaní odpadu na zbernom mieste je pôvodca odovzdávajúci odpad povinný
preukázať sa dokladom totožnosti alebo iným dokladom preukazujúcim miesto vzniku
odpadu.
4.
Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu povinní riadiť sa pokynmi obsluhy zberného
miesta.
5.
Odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu a inak nešpecifikovaného
odpadu (odpadové pneumatiky) na zbernom mieste je pre obyvateľov obce – fyzické osoby
bezplatné, okrem odovzdávania DSO na ktorý je stanovený množstvový zber a poplatok za

DSO je bližšie určený vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
6.
Vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier a papierové obaly, sklo a sklené obaly, kovy
a kovové obaly, plasty a plastové obaly, tetrapakové obaly, jedlé oleje je možné odovzdať na
zberovom mieste bez obmedzenia.
ČLÁNOK 7
§ 24 Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN č. 1/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 26.6.2018 uznesením
č. 65/2018
2. Týmto VZN sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce zo dňa 16.6.2016.
Ostatné tu neupravené ustanovenia VZN č. 4/2016 zostávajú v pôvodnom znení.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

