Návrh dodatku

Dodatok č. 1 k VZN obce Diakovce o odpadkoch

1. § 1 ods. c) znie:
Ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi ( §39 ods. 4) zákona o odpadkoch), najmä o spôsobe zberu a prepravy
komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych
odpadov s obsahom škodlivín (olovené akumulátory, elektroodpady, odpady z kovov
odpady z plastov), o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta
určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodnenie odpadov.

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Komunálny odpad s obsahom škodlivín
VZN upravuje podrobnosti nakladania s zložkami s obsahom škodlivín:
a) PET fľaše: plastové fľaše označené nápisom PET spravidla na dne fľaše rôznych
farieb,
b) HDPE: plasty z kuchyne a kúpeľne mimo fliaš od olejov a s kovovým uzáverom,
c) vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky: chladničky,
d) elektrotechnický šrot obsahujúci nebezpečné látky: práčky, televízory, rádiá, počítače,
ohrievače,
e) elektrotechnický šrot bez nebezpečných látok,
f) opotrebované pneumatiky: hlavne z osobných vozidiel občanov,
g) olovené akumulátory: autobatérie a monočlánky suché,
h) žiarivky: nerozbité

3. Za IV. ČASŤ sa vkladá V. ČASŤ, doterajšia V. ČASŤ sa označuje ako VI. ČASŤ a
§ § 12, 13, 14, 15 ako §§13, 14, 15 a 16.

V. ČASŤ znie:
V. ČASŤ
SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
§ 12
(1) Separovaný zber – je spôsob oddeľovania zberu využiteľných druhotných surovín
z komunálneho odpadu. Separáciou komunálnych odpadov sa vytvorí samostatná zložka,
ktorú možno zaradiť ako samostatný druh odpadov s katalógovým číslom.
(2) Zhromažďovanie a preprava komunálneho odpadu s obsahom škodlivín sa uskutočňuje
obdobným spôsobom ako je uvedené v § 11 ods. 1/ a ods. 2/ IV. ČASTI „Všeobecného
záväzného nariadenia obce Diakovce o odpadkoch“.
(3) Triedenie – oddeľovanie využiteľných odpadov /druhotných surovín/ od ostatného odpadu
a aj ich čiastočná úprava /vyčistenie, umytie, zbavenie nevhodných doplnkov/ už v mieste
ich vzniku /v domácnostiach, prevádzkarniach/ a ich následné uloženie do
zberných nádob pre separovaný zber.
(4) Zberové nádoby na vhodných miestach (stanovištiach) v obci /napr. plasty/ sú farebné
a nápisom označené. Stanovištia separovaného zberu – je sústredenie zberových nádob na
oddeľovanie /separovanie/ druhotných surovín. Počet zberových nádob závisí od počtu
oddeľovaných využiteľných odpadov.
(5) Obyvatelia rodinných domov, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia
dostanú čierne plastové vrecia na PET fľaše.
(6) Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa prísne
zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, alebo vyberať si časti odpadu.

Dodatok č. 1 k VZN obce Diakovce o odpadoch bolo schválené dňa ..........................
uznesením č....................... a účinnosť nadobudol dňa ............................ .

Bc. László Hajdu
starosta obce

