Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo: 2010/2
Dodatok č. 1.
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2009/5 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
Obecné zastupiteľstvo v Jatove na základe ustanovenia § 6 zákona číslo 369/1990 Z. z. (v platnom znení ) sa
v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2009/5 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobnými stavebnými odpadmi nasledovne:

Čl. I.
1.V § 3 odsek 3 sa dopĺňa písmeno g) ktoré znie:
g) spaľovať a inak znehodnocovať komunálny odpad a DSO a jeho zložky v zbernej
nádobe, kontajneri a na voľných plochách
2. V § 6 odsek 5 sa dopĺňa písmeno i) ktoré znie:
i) Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
1. Odpad zo zelene – najmä konáriky a odpad vhodný na drvenie sa odoberá:
Interval zberu: raz mesačne, v mesiacoch marec, apríl, september, október dva razy mesačne
Spôsob zberu: Odpad vhodne upravený na zber (zviazaný do snopov)si občania vyložia
pred
brány. Termíny zberu stanoví obec.
Opráv. osoba na zber: Obec Jatov
2. Na odvoz odpadu zo zelene si môže občan, fyzická osoba a právnická osoba oprávnená na
podnikanie individuálne objednať u zmluvného partnera obce za odplatu veľkokapacitný
kontajner.
3. Odpad zo zelene nevhodný na drvenie najmä tráva, lístie a pod. sú povinní záhradkári
kompostovať.
3. V

§ 6 odsek 5 sa v písmene b) mení oprávnená osoba na zber , ktorou je obec
Palárikovo
4. V § 7 sa dopĺňa bod 5 ktorý znie:
5. Kontrolu dodržiavania VZN priebežne vykonávajú:
a) hlavný kontrolór
b) osoby poverené starostom obce
c) poslanci obecného zastupiteľstva
d) orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií
Čl. II.
1. VZN obce bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Jatove č. 2010/4 zo dňa
26.4.20102. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia vyvesením na
úradnej tabuli obce.
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Jozef Dubovský
starosta obce

