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Obec Helcmanovce na základe § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
k všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 03/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce HELCMANOVCE
DODATOK č. 1
ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce takto:
Článok 1
v § 21 Spôsob nakladania s odpadovými pneumatikami
sa nahrádza odsek 1 a 2 v plnom znení odsekmi:
„(1) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík, ktorý obec
vykonáva na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.“
„(2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak
obec určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla
odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých
vozidiel.“
v § 23 Zberný dvor
sa v odseku 2 na koniec vety dopĺňa namiesto bodky:
„a odpadové pneumatiky.“
sa v odseku 5 dopĺňa bod l)
„odpadové pneumatiky.“

v § 26 Priestupky
sa nahrádza odsek 1 až 5 v plnom znení odsekmi:
„(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší toto nariadenie.“
„(2) Priestupky voči fyzickým osobám na úseku odpadového hospodárstva prejednáva obec.
Iné priestupky podľa Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov prejednáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.“
„(3) Za priestupok môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur.“
„(4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje § 115 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“
„(5) Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 2 sú príjmom rozpočtu obce.“
Článok 2
(1) Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 03/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce ostávajú nezmenené a v platnosti.
(2) Dodatok č. 1 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 7.6.2017 uznesením č. 148/2017 a
nadobúda účinnosť dňa 22.6.2017.
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