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Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dulov
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi

Mení sa znenie bodu 9. článku IV – Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi
9. V obci je zavedený separovaný zber nasledovných komodít:
- papier
- sklo
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné
- batérie a akumulátory
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
- plasty
- drobný kovový šrot a kovy

Mení sa znenie Článku VI – Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho
odpadu
1. Pôvodca komunálneho odpadu ukladá:
a. vyseparované komodity len do zberných nádob, plastových vriec a na zberných
miestach na to určených,
b. ostatný odpad len do zberných nádob s objem 110 litrov, ktoré poskytuje obec
za úhradu.
2. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný separovať z komunálnych odpadov zložky
podľa článku IV. ods. 9 tohto VZN
3. Systém zberu separovaného odpadu:
a. papier – zber je vyhlásený dvakrát ročne (jar a jeseň), zber zabezpečia žiaci ZŠ
spred rodinných domov
b. sklo – sa ukladá do zberných nádob s objem 110 litrov, ktoré sú rozmiestnené
po obci a do veľkoobjemového kontajnera umiestneného na zbernom dvore za
obecným úradom (väčšie množstvá)
c. vyradené elektrické a elektronické zariadenia väčších rozmerov – ich zber je
vyhlásený minimálne raz ročne, odpad sa sústredí v určené dni na zbernom
dvore za obecným úradom
d. vyradené elektrické a elektronické zariadenia menších rozmerov – ich zber je
zabezpečený kontajnerovým spôsobom zberu prostredníctvom uzamykateľnej
zbernej nádoby umiestnenej v priestoroch obecného úradu
e. batérie a akumulátory – zber je vyhlásený minimálne raz ročne, odpad sa
sústredí v určené dni na zbernom dvore za obecným úradom
f. plasty – občania ukladajú do plastových vriec, zber vriec sa realizuje raz
mesačne
g. drobný kovový šrot a kovy - sa ukladá do zberných nádob s objem 110 litrov,
ktoré sú rozmiestnené po obci a do veľkoobjemového kontajnera umiestneného
na zbernom dvore za obecným úradom (väčšie množstvá).
4. Za umiestnenie zberných nádob pri nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie
zodpovedajú ich užívatelia.

5. Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch sú jednotliví užívatelia povinní
dohodnúť s obecným úradom
6. Miesta pre umiestnenie zberných nádob na separovaný zber skla a drobného kovového
šrotu sú zvolené tak, aby boli zohľadnené vhodné donáškové a odstupové vzdialenosti
a zároveň hygienické a estetické podmienky. V prípade, že nedôjde k dohode, určí
miesto obecný úrad.
7. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na
miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané meniť ich zoskupenie
alebo ich inak premiestňovať. Zároveň je zakázané zberné nádoby preplňovať a
ukladať odpad mimo nich.
8. Každý kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je
povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou.
Odcudzenie alebo poškodenie zbernej nádoby je užívateľ povinný nahlásiť na obecný
úrad.

Mení sa znenie Článku VII – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
1. Výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dulov
je určená Všeobecne záväzným nariadením obce Dulov o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Dulov.

Mení sa znenie ods. 2 Článku IX – Priestupky
2. Za priestupok podľa ods. 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do výšky 165,96 EUR

Mení sa znenie ods. 1 Článku X - Pokuty
1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3 319,39 EUR, ak
právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom obce.

