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Obecné zastupiteľstvo v Očovej v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2018 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 37/2015
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Očová
Článok 4
Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov
V bode 8 sa dopĺňa text:
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou,
odovzdať distribútorovi pneumatík alebo na Zberný dvor Očová okrem odpadových pneumatík umiestnených
na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi
starých vozidiel.
Článok 6
Triedený zber komunálneho odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi
V bode 5 sa mení:
b) Pre územie obce sa nariadením od 1. 7. 2018 určuje interval vývozu zberných nádob 1 x mesačne.
V bode 6 sa mení:
b) Pre územie obce sa nariadením od 1. 7. 2018 určuje interval vývozu 1 x za dva mesiace.
V bode 7 sa mení:
b) Pre územie obce sa nariadením od 1. 7. 2018 určuje interval vývozu 1 x za dva mesiace.
V bode 8 sa mení:
b) Pre územie obce sa nariadením od 1. 7. 2018 určuje interval vývozu 1 x za dva mesiace.
Článok 14
Zber drobného stavebného odpadu
V bode 2. sa mení:
2. Systém množstvového zberu drobného stavebného odpadu sa realizuje uložením odpadu na Zbernom
dvore Očová alebo na skládke odpadu Spoločnosti Pohronie a.s., skládka odpadu Zvolenská Slatina.
Článok 15
Pneumatiky
1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou,
odovzdať distribútorovi pneumatík alebo na Zbernom dvore Očová, okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel.
2. Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky:
a) do zberných nádob na zber komunálneho odpadu,
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b) do zberných nádob na vytriedené zložky komunálneho odpadu.
Článok 16
Regionálny zberný dvor
Článok 16 nahrádza pôvodný článok 15.
Dopĺňa sa bod 2:
Po ukončení zmluvy podľa bodu 1 môžu občania obce odovzdať odpady len na Zberný dvor Očová.
Článok 17
Priestupky a sankcie
Článok 17 nahrádza pôvodný článok 16.
Článok 18
Priestupky a sankcie
Článok 18 nahrádza pôvodný článok 17.

Ostatné ustanovenia VZN č. 37/2015 zostávajú nezmenené.
(1) Na dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 37/2015 Obce Očová sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Očovej dňa 25.06.2018 uznesením č. 374/2018,
(2) Dodatok č. 1 k nariadeniu nadobúda účinnosť 10.07.2018 2018.
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