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uznesením č. 24/2017
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VZN nadobúda účinnosť dňom 01.10.2017.

Ing. Jozef Magát, v.r.
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Sľažany na základe ust. § 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v
nadväznosti v y d á v a tento

DODATOK Č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Sľažany

§ 7 sa dopĺňa o odseky 2,3 a 4, ktoré znejú
(2) Biologicky rozložiteľný odpad obec zhodnocuje štiepkovaním prostredníctvom mobilnej
jednotky. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, verejných priestranstiev a parkov,
pričom ide o konáre a drevný odpad zo strihania krovín a stromov, občania prinesú na
miesta určené na tieto účely.
(3) Tento biologicky rozložiteľný odpad bude dočasne umiestnený na parcele č. 459/1 v KÚ
Dolné Sľažany a parcele č. 313 v KÚ Horné Sľažany. Tento odpad sa môže na uvedené
parcely nosiť len v prípade, že miesta budú označené tabuľou „Miesto na dočasné
uloženie drevného odpadu“.
(4) Nosiť biologicky rozložiteľný odpad na iné miesta, než sú určené na tento účel, je
zakázané.
§ 16 sa dopĺňa o odseky 7 a 8, ktoré znejú
(7)

Tento dodatok č. 1 k VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Sľažany dňa
05.09.2017, uznesením číslo 24/2017.

(8)

Dodatok č. 1 k VZN nadobudol účinnosť dňom 01.10.2017.

V Sľažanoch dňa 05.09.2017

Ing. Jozef Magát, v.r.
starosta obce

