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K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU ČÍSLO 1/2016
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI
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Obec ČERENČANY
DODATOK ČÍSLO 1 K VZN ČÍSLO 1/2016

Obec Čerenčany, v súlade s ustanovením §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade
s ustanoveniami §81 odseky 3, 5 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2019

DODATOK ČÍSLO 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU ČÍSLO 1/2016
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI
ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE ČERENČANY

§1
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „nariadenie“) dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Čerenčany nasledovne: v Časti II., v č. 4 sa za bod 3. vkladá bod
3a, ktorý má nasledovné znenie:
3a:
(1)

Pôvodca odpadu si zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, určenú na vývoz
odpadu označí žetónom. Žetón obdrží pôvodca odpadu od obce za podmienok
upravených ustanoveniami tohto nariadenia.

(2)

Označenie zbernej nádoby žetónom je podmienkou pre vývoz odpadu zmluvným
partnerom obce.

(3)

Cena jedného žetónu zodpovedá poplatku určenému pri zavedenom množstvovom zbere
zmesového komunálneho odpadu podľa sadzby upravenej nariadením obce a pôvodca
odpadu získa žetón uhradením poplatku obci.

(4)

Obec reguluje frekvenciu vývozu zmesového komunálneho odpadu pre domácnosti
počtom žetónov:
a) 1 osoba trvalo žijúca v domácnosti: frekvencia vývozov 4x za kalendárny rok:
4 žetóny / kalendárny rok,
b) 2 osoby trvalo žijúce v domácnosti : frekvencia vývozov 7x za kalendárny rok:
7 žetónov / kalendárny rok,
c) 3 a viac osôb trvalo žijúcich v domácnosti: frekvencia vývozov 9x za kalendárny rok:
9 žetónov / kalendárny rok.
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(5)

Obec doručí pôvodcovi odpadu - poplatníkovi žetóny:
a) pri úhrade miestneho poplatku bezhotovostne zamestnanec obce doručí príslušný
počet žetónov do domácnosti najneskôr do 30 dní od pripísania úhrady na účet obce,
alebo si žetóny poplatník prevezme osobne na obecnom úrade obce,
b) pri úhrade v hotovosti si poplatník prevezme žetóny na obecnom úrade.

(6)

Pôvodca odpadu si môže v prípade potreby na obecnom úrade obce zakúpiť aj ďalšie
žetóny pre označenie zberných nádob určených na vývoz odpadu v hodnote 3,00 € / kus.

§2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený od 25. 11. 2019 do 10. 12. 2019.

§3
Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Čerenčany na svojom zasadnutí dňa 11. 12. 2019.

§4
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa 13. 12. 2019.

§5
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. 1. 2020.

________________________________
Mgr. Zuzana Študencová
starostka obce
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