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Obecné zastupiteľstvo obce Sekule na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu sa mení a dopĺňa takto:
v § 9 – Nakladanie s ostatnými vytriedenými zložkami komunálneho odpadu
vypúšťa sa
bod 5: Zakazuje sa skládkovanie odpadových pneumatík na zbernom dvore. Tento druh odpadu je
povinný držiteľ odpadu odovzdávať v rámci siete distribútorov, pneuservisov alebo predajne.
v § 12 – Stojisko na zber
mení sa
bod 1: Zberný dvor komunálneho odpadu prevádzkuje obec. Je umiestnený v obci Sekule, číslo 570
na
bod 1: Zberný dvor komunálneho odpadu prevádzkuje obec. Je umiestnený v obci Sekule, číslo 100.
dopĺňa sa
bod 2 písm. f) odpadových pneumatík
vypúšťa sa
bod 5. Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní pneumatiky
bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej
pneumatiky.
dopĺňa sa § 13, ktorý znie:
Spôsob a podmienky spätného zberu odpadových pneumatík
1. Zber odpadových pneumatík sa vykonáva na zbernom mieste len od fyzických osôb, ktoré sú
platcami poplatku za odpad v obci Sekule, nie z podnikateľskej činnosti.
2. Pracovník zberného miesta má povinnosť' odmietnuť spätný zber, ak najmä vzhľadom na množstvo
a typ alebo iné okolnosti možno mat' dôvodnú pochybnosť o tom, že pneumatiky nepochádzajú
priamo od konečného používateľa. Pneumatiky musia byť bez cudzorodých nečistôt a iného odpadu,
bez ráfikov a diskov.
3. Povinnosť distribútorov pneumatík zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber
odpadových pneumatík bez ohľadu na výrobnú značku po celú prevádzkovú dobu tým nie je dotknutá.
Doterajšie články 13 až 16 sa označujú ako články 14 až 17.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Sekule tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia schválilo
dňa 24.06.2020 uznesením č. 34/2020.
2. Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť dňom 15.07.2020.
3. Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.
V Sekuliach, dňa 25.06.2020
Mgr. Adrian Krajčír
starosta obce

