Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016
Obecné zastupiteľstvo v Beniciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81
ods. 8 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákona o odpadoch“) vydáva:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi
§9
Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
1. Odpady z papiera:
a) sa balia do balíkov previazaných špagátom alebo do papierových vriec, prípadne do
plastových vriec modrej farby oddelene papier a kartón, ktoré sú vykupované podľa
harmonogramu
b) sa ukladajú do modrých kontajnerov 1100l, ktoré sú umiestnené: jeden pri obecnom úrade,
druhý pri Školskej jedálni; vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu raz za dva mesiace
c) do odpadov papier patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier,
papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky katalógy, telefónne
zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier...
d) do odpadov papier nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskový
papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, silne znečistený papier,
kopírovací papiera pod.,
e) plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskový papier, papier s hliníkovou
fóliou, obaly na mrazené potraviny... sa triedia do plastových vriec žltej farby alebo kontajnera
žltej farby ako súčasť odpadov z plastov,
1. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 18
1. Obec Benice nie je povinná spracovať Program odpadového hospodárstva podľa osobitného
predpisu1
2. Zber, prepravu, zneškodňovanie, nakladanie s odpadmi v obci vykonáva oprávnená firma
Brantner Fatra, s. r. o., robotnícka 20, 036 01 Martin.
3. Všetky fyzické a právnické osoby zriadené na podnikanie, fyzické osoby, právnické osoby
pôsobiace na území obce, môžu využívať Zberný dvor spoločnosti Brantner Fatra, s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu „Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva v
ZBERNOM DVORE Martin“ (http://www.benice.sk/pdf/zmluva_zd.pdf), ktorá je prílohou
tohto VZN.
4. Platnosťou a účinnosťou tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenia obce Benice
č. 02/2013 schváleného pod uznesením číslo 37/2013 zo dňa 11.12.2013
5. Toto VZN č. 02/2016 vydáva Obecné zastupiteľstvo pod uznesením číslo 014/2016 zo dňa
15.6.2016
1

ods.1 § 10 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

6. Toto VZN č. 02/2016 nadobúda účinnosť od 1.7.2016.
7. Tento Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 nadobúda účinnosť na 15 deň vyvesenia

Ing. Milan Remšík
Starosta obce Benice

Vyvesené: 28.11.2017
Zvesené:

