VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PONIKY Č. 7/2018
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 2/2016 v znení neskorších
predpisov o nakladaní s komunálnym odpadom

Článok I.
PREDMET
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom v znení
neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto :
1. Dopĺňa sa § 1 Predmet úpravy, ktoré je v novom nasledovnom znení :
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o nakladaní so
zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o spôsobe zberu a prepravy
komunálnych odpadov, o nakladaní z biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o spôsobe
a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného odpadu
a odpadu domácností s obsahom škodlivých látok a o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu
a o spôsob spätného zberu pneumatík.
2. Dopĺňa sa § 2 Systém zberu odpadov, ktoré je v novom nasledovnom znení :
§2
Systém zberu odpadov
Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:
a) kontajnerový a vrecový,
b) kalendárový zber,
c) intervalový zber,
d) oddelený zber zložky komunálneho odpadu pre:
- elektroodpad z domácností,
- batérie a akumulátory,
- obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad z nich,
- drobný stavebný odpad,
- objemný odpad,
- odpad z domácností s obsahom škodlivých látok,
e) triedený zber komunálnych odpadov pre:
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osobapodnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
- jedlé oleje a tuky z domácností,
- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
- papier, plasty, kovy, sklo, textil a obuv,
f) zmesový zber komunálnych odpadov,
g) v obci je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre právnické
osoby a fyzické osoby - podnikateľov,
h) v obci nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre fyzické
osoby,
i) v obci je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,

j) na území obce nie je zriadený zberný dvor,
k) spôsob spätného zberu pneumatík.
3. Mení sa § 19 Spoločné a záverečné ustanovenia, ktoré je v novom nasledovnom znení :
§ 20
Spoločné a záverečné ustanovenia
4. Dopĺňa sa nové ustanovenie v nasledujúcom znení :
§ 19
Spôsob spätného zberu pneumatík
1) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky
distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky
alebo iného tovaru.
2) Pneumatika na účely tohto nariadenia je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové
vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku
bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.
3) Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené
studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.
4) Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.
5) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber
starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
6) Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo
miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci
svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť
servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez
ich predaja.
Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných všeobecne záväzných
platných právnych predpisov Slovenskej republiky nie je ustanovené inak, platia ustanovenia
v tomto VZN.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ponikách na
svojom zasadnutí dňa 27.12.2018 uznesením č. 10/2018, bod A).
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na
úradnej tabuli a webovom sídle obce Poniky, t.j. dňa 14.01.2019.

V Ponikách, dňa 28.12.2018
Ing. Jana Ondrejková v.r.
starostka obce
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