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OBEC POPROČ

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2016,
/

ktorým sa mení adopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Poproč č. 1/2014 onakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných odpadov
a elektroodpadov z domácností na území obce Poproč.

Návrh VZN: - vyveseny na úradnej tabuli obce dňa : 2.6.2016

- zverejneny na internetovej adrese obce dna: 2.6.2016

Lehota na predloženie prípomienok k návrhu VZN do(včítane): 18.6.2016

Doručené pripomienky (počet): O

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dna: -

Vyhodnotenie prípomienok k návrhu VZN doručené poslancom dna: -

VZNschválené Obecným zastupiteľstvom v Poproči dňa 20.6.2016 poäč.: B.4/a./2016

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Poproč dňa : 21.6.2016

VZN zvesené z úradnej tabule obce Poproč dňa : 7. 7.2016

VZNnadobúda účinnosť dnom 7.7.2016
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Obecné zastupiteľstvo obce Poproč na základe ust.§ 81 ods. 3 a 8 zákona Č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorych zákonov v nadväznosti na nst § 4 ods. 3 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. oobecnom zríadení vznení neskorších právnych predpisov
v nadväznosti vydáva toto

v r r*.

VSEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2016,

ktorym sa mení adopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Poproč č. 1/2014 onakladaní
s komimálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných
odpadov a elektroodpadov z domácností na území obce Poproč.
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VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Poproč a mení a doptňa takto:

V § 2 Základné pojmy ods. 9. znie:
Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných íyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktoré sa platí miestay poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

/

V § 3 Systém zberu odpadov sa v ods. 2. dopÍňa ňnna:
NATUR-PACK, a.s., Bratislava - odpady z obalov

V § 4 Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi ods. 6. znie:
Obec Poproč zabezpečuje zber DSO, ktorý vznikne pri bežných udržiavacích prácach
zabezpečovaných íyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Držiteľ DSO je povinný tento
najprv vytriediť a použiteľnú  asť zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný odovzdať na
zbemom dvore. Po odvážení zaplatí poplatok za uloženie DSO v sume 0,050  /1 kg odpadu
v prípade, že odpad vyvezie na skládku v Jasove na vlastné náklady, alebo v sums 0,065  /1
kg odpadu za uloženie avývoz DSO. Vpriebehu roka môže uložiť na zbemom dvore
ľubovoľné množstvo DSO.

Držiteľovi stavebného odpadu, ktoiý nie je drobným stavebným odpadom, poskytne obec
veľkoobjemový kontajner najeho náklady.

V § 7 Systém zberu elektroodpadov z domácnosti vrátane žiariviek a svietidiel
r

a odpadov s obsahom škodlivín sa v ods. 5 dopÍňa veta:
Veterináme lieky, humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôckyje možné ukladať na zbemom dvore do vriec a nádob na to určených.
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Za § 7 Systém zberu elektroodpadov z domácnosti vrátane žiariviek a svietidiel
a odpadov s obsahom škodlivín sa vkladá:
§ 8 Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových

výrobkov zbieraných spolu s obalmi

1. Obec pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s odpadmi z obalov uzavrela zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly
NATUR-PACK, a.s. so sídlom v Bratislave, Ružová dolina 6.

2. Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi sa uskutočňuje v rodinných domoch vrecovým systémom - odpad sa ukladá do
farebne odlíšených plastových vriec, podnikatelia majú kdispozícii farebne odlíšené
kontajnery. Rovnaké kontajnery sú umiestaiené aj na zbemom dvore, kde majú možnosť
ukladať v prevádzkových hodinách triedený odpad občania, ako aj poplatníci, ktorí nemajú
v obci trvalý pobyt.

Pôvodný § 8 Systém zberu alikvidácie biologicky rozloŽiteľného komunálneho
odpadu je prečíslovaný na § 9.

Pôvodný § 9 Spôsob nakladania s biologicky rozloŽiteľným kuchynským
a reštauracným odpadom od prevádzkovateľov kuchyne je precíslovaný na § 10.

Za§ 10 savkladá:
§ 11 Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov
Jedlé oleje a tuky z domácností je možné ukladať na zbemom dvore do nádob na to určených.

Pôvodný § 10 Systém vývozu tekutého domového odpadu zo septikov ažúmp je
prečíslovaný na § 12.

Za§ 12savkladá:
§ 13 Prevádzkovanie zberného dvora
1. Zbemý dvor obce Poproč sa nachádza na ulici Brezovej č. 24.
2. Prevádzkové hodiny na zberaom dvore sú nasledovné:

pondelok - piatok od 7.00 hod. do 17.00 hod.
sobota od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Za § 13 savkladá:
§ 14 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
l.UmÍestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je vrozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z.
sa hlási na Obecnom úrade Poproč, v kancelárii prvého kontaktu, v úradných hodinách.
Oznámenie Je potrebné podať písomne.

Pôvodný §11 Priestupky na úseku odpadového hospodárstva je precíslovaný na § 15.

Pôvodný § 12 Závereíné ustanovenia je precíslovaný na § 16.
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l.Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Poproč dňa 20.06.2016.
2.Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
S.Toto VZN nadobúda účinnosť od 5.7.2016.
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Obec P OP RO Č, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 4/2016 zo dňa 20.6.2016

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
20.6.2016 prijalo uznesenie c. B.4/a./2016, ktorým

/ y
sa uznäsa

naVšeobecne^zaväznom ^^adenl obce POProc č- 1^016>kto^m sa memadoP1^^^
VZN_ Obce Poproč c. 1/2014 o nakladaní skomunáhiymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných odpadov a elektroodpadov
z domácností na území Obce Poproč.
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Z celkového počtu 9 (deväť) poslancov bolo na hlasovaní prítomných 7 (sedem) poslancov.

HIasovanie: PhDr. Zita Baníková *

za uzneseme

Mgr. Zuzana Bradová za uzneseme

Ing. Branislav Hanko za uznesema

Jozef HarČarik .

za uznesenie

Martin Jasaň za uzneseme

Ing. Viliam Komora za uzneseme

Peter Mudroň .

za uzneseme

VPoproči, dňa 21.6.2016

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


