Návrh dodatku VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Jablonové dňa : 13.5.2019

Návrh Dodatku č.1/2019 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonové.

I.
Predmet dodatku
1.
Týmto dodatkom č1. k VZN č. 3/2016 sa vypúšťa §8 ods. 8.3. a nahrádza sa novým
znením nasledovne:
§8 ods. 8.3. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad si poplatník môže zabezpečiť
odkúpením nádoby od obce za nákupnú cenu s DPH alebo si ju zabezpečí sám .
Pri poškodení alebo pri odcudzení nádoby je povinný vlastník smetnej nádoby zabezpečiť
výmenu smetnej nádoby na vlastné náklady.
2.

Týmto dodatkom sa dopĺňa §9 ods.9.1 písmeno b) a Tetra pak obalov.

3.
Týmto dodatkom sa vypúšťa §12 ods. 12.1., odsek 12.2., ods. 12.3. a nahrádza sa
novým znením nasledovne:
§12 ods. 12.1. Plasty, Kovové odpady a Tetra Paky ( materiál na báze lepenky) triedime do
priehľadných žltých plastových vriec alebo do pristaveného žltého kontajnera umiestneného
pri Seniorville Jablonové č. 439 , pri vchode do areálu bývalého družstva Jablonové č.498,
pri Kultúrnom dome Jablonové 197 podľa harmonogramu príslušnej zberovej spoločnosti.
Zberá sa:
Pet fľaše od minerálok, malinoviek, rastlinných olejov (označenie PETalebo1), obaly z pracích
, čistiacich prostriedkov, a kozmetiky (označenie HDPE alebo 2),plastové mikroténové
vrecká, strečové a obalové fólie, igelitové tašky, vrecia, penový polystyrén, tégliky
z jogurtov, obaly z CD, odpad z PVC materiálu ako vodoinštalačné a elektoinštalačné rúrky,
plastový nábytok, hračky plastové okná a pod.
Kovové obaly: kovové obaly , konzervy, kovové výrobky a súčiastky , alobal, hliníkové viečka
( jogurt, maslo, smotana) nápojové plechovky od rôznych potravín (označenie FE alebo 40,
ALU alebo 41), starý riad, obaly zo sprejov, farebné kovy
Tetra Pak obaly: krabicové obaly (napr. na mlieko, džús, víno ) s označením Tetrapak,
Tetrabrick, Elopak....
Nezberá sa: znečistené plasty, kovy a TETRA PAK obaly (potravinami, zeminou, maltou,
farbou, chemikáliou ...), plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov,
celofán, podlahové krytiny, guma molitan.
4.
Týmto dodatkom sa vypúšťa §12 odsek 12.5. a nahrádza novým znením:
Papier triedime do modrých priehľadných plastových vriec alebo do modrého kontajnera
umiestneného pri Seniorville Jablonové č. 439 , pri vchode do areálu bývalého družstva

Jablonové č. 498 , pri Kultúrnom dome Jablonové 197, podľa harmonogramu zberovej
spoločnosti.
Zberá sa : noviny, časopisy, letáky, knihy bez väzby, zošity , katalógy, kalendáre, tel.
zoznamy, kancelársky papier, baliaci papier, papierové obaly od potravín, rozložené papierové
a kartónové škatule, lepenka.
Nezberá sa: plienky, použité papierové vreckovky, plastové obaly kníh, celofán, tapety, lepiaca
páska, papier znečistený olejom, farbou, potravinami, hlinou, ropnými produktmi, cementom,
lakované kartóny.

V Jablonovom 13.5.2019
Ing. Ondrej Uhliarik
starosta obce

