Všeobecné záväzné nariadenie

Číslo: VZN - 5/2015

OBEC SEŇA
v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR, s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

„n á v r h“
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA obce Seňa

č.5/2015
o doplnení VZN obce Seňa číslo 5/2011
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Seňa.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN):
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

20.2.2015
20.2.2015
21.2.2015
4.3.2015
................

Schválené všeobecne záväzné nariadenie:
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

.................
..................
...................

Obecné zastupiteľstvo Obce Seňa podľa § 11, ods. 4 písm. g), zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

§1
Účel
Toto všeobecne záväzné nariadenie dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
obce Seňa č.5/2011 v súlade s platnou právnou úpravou.

§2
Predmet
Všeobecne záväzného nariadenia obce Seňa č. 5/2011 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Seňa sa dopĺňa
takto:
1). za § 14 sa vkladá nový § 14 a) v tomto znení:

§ 14 a)
Biologický rozložiteľný odpad
1. V prípade biologický rozložiteľného odpadu od občanov, obec využila výnimku
v súlade s § 39 ods. 18 zákona o odpadoch a na základe čestných prehlásení , ktorého
vzor je prílohou č.1. nariadenia preukázala, že viac ako 50 % obyvateľov obce Seňa
kompostuje vlastný biologický rozložiteľný odpad.
2. Likvidáciu kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň
si zabezpečujú títo pôvodcovia samostatne u na to oprávnených firiem respektíve
spoločnosti.

2).

Nariadenie sa dopĺňa o prílohu č. 1 – čestné prehlásenie.

§3
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Seňa sa uznieslo na tomto
nariadení dňa ..........................
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.

starostka obce

Obec Seňa.

OZNÁMENIE
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Seňa č. 5/2015.

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného
nariadenia obce Seňa číslo 5/2015 (ďalej len VZN )
v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Seňa.
PSČ 044 58
alebo
-

-

ústne do zápisnice na obecnom úrade v Seni v úradných hodinách .

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť
zrejme, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienky prihliadať.

Dátum zverejnenia VZN : 20.2.2015

Termín na uplatnenie pripomienok k VZN :

od 21.2.2015 do 4.3.2015

-----------------Starostka obce

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti za účelom preukázania
splnenia podmienky podľa § 39 ods. 18 písm. b) bod 2 zákona č. 343/2012 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov

Meno a priezvisko: ___________________________________________________________
Dátum narodenia: ___________________________
Adresa: ____________________________________________________________________
Vlastník rod. domu/bytu

Nájomca rod. domu/bytu

Obyvateľ rod. domu/bytu

Počet členov domácnosti ________________
č e s t n e p r e h l a s u j e m,
že vykonávam kompostovanie vlastného biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho
v našej domácnosti v priestoroch svojej záhrady, kde tento odpad po spracovaní využijem
ako druhotné hnojivo na svoje pozemky.
Zároveň prehlasujem, že o tomto čestnom vyhlásení budem informovať všetkých, ktorí žijú
so mnou v spoločnej domácnosti a poučím ich o zákonných povinnostiach o nakladaní
s biologicky rozložiteľným odpadom a jeho využití v našej domácnosti.

V Seni____________________

__________________________________
Podpis

