Obec Bijacovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 v y d á v a tento dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu
č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Bijacovce
Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Bijacovce (ďalej len „VZN“) sa mení a dopĺňa takto :
Článok 3, ods.1, VZN znie :
1) Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu typ zberných nádob :
– nádoba 110 litrov, 120 litrov, 240 litrov na zmesový komunálny odpad
Článok 4 ods. 3 písm. b) VZN znie :
b) pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, je minimálny počet nádob 1ks. Interval
odvozu sa zabezpečuje 1x za dva týždne, 1x za mesiac, 1x za 2 mesiace a 1x za 3 mesiace pre
domácnosť s počtom l člen, v závislosti od množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu
pôvodcu. O dni zberu zmesových komunálnych odpadov bude obec vopred informovať
pôvodcov zmesového komunálneho odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym
rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami) v zmysle spracovaného harmonogramu
vývozu.
Článok 5 ods. 2, písm. b VZN znie :
b) KUKA nádoba 110 litrov, 120 litrov, 240 litrov
Čl. 2
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Návrh dodatku č. 1 k VZN bol zverejnený na úradnej tabuli k pripomienkovaniu
dňa 27.11.2015
2) Tento dodatok č.1 k VZN vydalo OZ schválením uznesenia č. 5/A/a z dňa 11.12.2015
a bol zverejnený dňa 14.12.2015
3) Tento dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia.
V Bijacovciach, dňa 11.12.2015
.................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

