OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE KOŠICKÁ BELÁ
podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g/ a ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákona o odpadoch“/ vydáva k

Všeobecne záväznému nariadeniu obce Košická Belá
č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a
elektroodpadov z domácnosti na území obce Košická Belá

DODATOK č. 2
ktorým sa upravuje Všeobecné záväzné nariadenie obce takto:

Článok 1
v § 17

PNEUMATIKY
v znení:
2a) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík, ktorý obec vykonáva
bezplatne na mieste určenom obcou.
2b) Konečný užívateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať
distribútorovi pneumatík, na miesto určené obcou, ak tak obec určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na
kolesách starého otorového vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber satrých vozidiel alebo spracovateľovi
starých vozidiel

sa vypúšťa a nahrádza novým znením takto:
2a) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík, ktorý obec vykonáva
bezplatne na mieste určenom obcou.
2b)
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík ( v predajni pneumatík, alebo tomu, kto pneumatiky
vymieňa), alebo na mieste určenom obcou, okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách
starého motorového vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber satrých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel.
Zberné miesto na zber pneumatík sa nachádza v manipulačnom priestore areálu Obecného úradu v
Košickej Belej s.č. 54, 044 65 Košická Belá

Článok 2
1) Ostatné ustanovenia Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce ostávajú nezmenené a v
platnosti.
2) Týmto Dodatkom č. 2 sa ruší Dodatok č. 1 schvalený Obecným zastupiteľstvom dňa 21.10.2019
uznesením č. 8/2019-7
3) Dodatok č. 2 bol schvalený Obecným zastupiteľstvom dňa ….............. uznesením č. …..............
V Košickej Belej ….........................

Ing. Jozef Petkač
starosta obce

Návrh Dodatku č.2 k VZN 2/2016 bol zverejnený dňa 06.04.2021 na pripomienkovanie
Schválený Dodatok č. 2 k VZN 2/2016 bol zverejnený dňa …...........................

