Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 1/2021, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rúbaň
Obecné zastupiteľstvo obce Rúbaň v zmysle zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov čl. 68, ustanovenia § 6 odsek 1 zákona SNR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona číslo 79/2015 Z. Z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej ako „VZN“).
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rúbaň sa mení nasledovne:
V § 10 ods. 6 znie:
Na účel zabezpečeného triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala k dispozícii plastové vedierko.
V § 10 ods. 8 znie:
Občania majú možnosť kuchynský odpad z plastového vedierka vysypať do zberných nádob
umiestnených na stálom zbernom mieste: dvor pri budove bývalého klubu dôchodcov so
súpisným číslom 150 každý pracovný deň v čase od 8.00 hodiny do 14.00 hodiny.
Nádoby hnedej farby na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu budú riadne
označené.
V § 17 odsek 3 znie:
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík (v predajni pneumatík, alebo tomu, kto
pneumatiky vymieňa) bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo na zbernom
mieste na adrese Rúbaň 148 každý pracovný deň v čase od 8.00 hodiny do 14.00 hodiny.
Článok II.
1. Návrh VZN zverejnený na pripomienkovanie
na úradnej tabuli obce, webovom sídle obce
a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk:
2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN dňa:
3. VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Rúbaň
uznesením číslo 167 dňa:
4. VZN zverejnené na úradnej tabuli obce, webovom sídle obce
a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk:
5. VZN nadobúda účinnosť:
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starostka obce Rúbaň

