VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUBINA
č. 4/2017
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 3/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lubina
Obecné zastupiteľstvo v Lubine vo veciach územnej samosprávy v zmysle 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 (ďalej len „zákon o odpadoch“)
sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)
Čl. I.
§1
Úvodné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti o spôsobe zberu
a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta
určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie komunálnych odpadov.
§2
1) V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová v zátvorke „modrá nádoba/vrece“.
2) V § 11 ods. 2 sa na konci odseku dopĺňa text, ktorý znie: „Zber papiera v obci je
zabezpečený prostredníctvom pojazdného výkupu papiera spoločnosťou (oprávnenou
osobou na zber papiera), s ktorou má obec na tento účel uzatvorenú zmluvu. Zber papiera
prebieha aj prostredníctvom školského zberu – obec má uzatvorenú zmluvu s osobou
oprávnenou na zber papiera.
3) V § 11 ods. 9 sa vypúšťajú slová: „Frekvencia vývozu triedených zložiek odpadu – papier,
plasty, sklo, kovy“.
4) V § 11 sa odseky 10 a 11 zlučujú a nahrádzajú sa nasledovným znením:
„ Zber triedených zložiek komunálnych odpadov je zabezpečený nasledovne:
- Zber papiera sa uskutočňuje prostredníctvom pojazdného výkupu pristavením
vozidla v stanovených termínoch na vopred učené miesta. Frekvencia zberu je
O dni zberu bude obec vopred informovať pôvodcov odpadu spôsobom v obci
obvyklým – úradnými informačnými tabuľami, miestnym rozhlasom, oznamom
zverejneným na web stránke obce, prípadne v miestnych obecných novinách. Zber
-1-

papiera v obci prebieha aj prostredníctvom školského zberu – pristavením
zberného kontajnera v stanovenom čase pri budove Základnej školy s materskou
školou Samuela Štúra Lubina 1. Frekvencia zberu je max 2x za rok. O dni zberu
bude obec vopred informovať pôvodcov odpadu spôsobom v obci obvyklým –
úradnými informačnými tabuľami, miestnym rozhlasom, oznamom zverejneným
na web stránke obce, prípadne v miestnych obecných novinách.
- Na zber plastov sa uplatňuje kalendárový zber prostredníctvom zberových vriec.
Frekvencia vývozu je raz za mesiac. Zber plastov sa uskutočňuje vyzdvihnutím
vriec spred nehnuteľností pôvodcov odpadu. O dni zberu bude obec vopred
informovať pôvodcov odpadu spôsobom v obci obvyklým – úradnými
informačnými tabuľami, miestnym rozhlasom, oznamom zverejneným na web
stránke obce, prípadne v miestnych obecných novinách.
- Na zber kovov a kovových obalov sa uplatňuje kalendárový zber prostredníctvom
zberových vriec. Frekvencia vývozu je raz za mesiac. Zber kovov a kovových
obalov sa uskutočňuje vyzdvihnutím vriec spred nehnuteľností pôvodcov odpadu.
O dni zberu bude obec vopred informovať pôvodcov odpadu spôsobom v obci
obvyklým – úradnými informačnými tabuľami, miestnym rozhlasom, oznamom
zverejneným na web stránke obce, prípadne v miestnych obecných novinách.
- Zber skla sa uskutočňuje prostredníctvom zberných nádob na miestach určených
obcou. Frekvencia vývozu zberných nádob je raz za mesiac, prípadne podľa
potreby.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 11.
5) V § 15 ods. 2 písm. c) sa slová za pomlčkou „miesto za Obecným úradom Lubina“
nahrádzajú slovami „v budove Obecného úradu Lubina“.
Čl. II.
§3
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lubine uznesením č. 93/2017
z 14.12.2017.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2018.

_______________________
Ing. Martin Beňatinský
starosta obce
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