Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. .............../2015
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 14.12.2005 o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2005, v znení dodatkov č. 1 zo
dňa 13.12.2007, dodatku č. 2 zo dňa 21.10.2010 a VZN obce Pravenec č. 2/2013 zo dňa
18.4.2013.
Obecné zastupiteľstvo obce Pravenec vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanovenia § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Prvá časť
Zmeny a doplnky
Všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 14.12.2005 o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom č. 4/2005, v znení dodatkov č. 1 zo dňa 13.12.2007, dodatku
č. 2 zo dňa 21.10.2010 a VZN obce Pravenec č. 2/2013 zo dňa 18.4.2013, sa mení a dopĺňa
takto:
1. Za § 11 sa vkladá nový §, ktorý znie:
„§ 12
Zber použitých batérií a akumulátorov z domácností
1. Zber použitých batérií a akumulátorov z domácností sa vykonáva dvakrát ročne,
spravidla v mesiacoch jún a november, prostredníctvom mobilného kontajnera v deň
odvozu podľa pokynov obecného úradu na základe zmluvy s oprávnenou osobou na
nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.“
2.

§§ 12 – 15 sa označujú ako §§ 13 – 16.
Druhá časť
Záverečné ustanovenia

1. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol návrh tohto Všeobecné záväzného nariadenia zverejnený na úradnej tabuli
obce Pravenec a na internetovej stránke obce Pravenec od 2.6.2015 do 18.6.2015 .
2. VZN č. ............./2015 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. ........../2015
zo dňa ............................
3. VZN č. 4/2005 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli
obce Pravenec, t.j. dňa ..............................

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce

