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Obecné zastupiteľstvo obce Richnava. na základe ust.§ 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov v nadväznosti v y d á v a toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 4/2020
ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Richnava
§1
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Richnava sa mení takto:
1. V § 2 sa dopĺňa ods. 22 ktorý znie:
22. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
2. V § 6a sa dopĺňa ods. 4 ktorý znie:
4.Právnické osoby, alebo fyzické osoby oprávnené podnikať na území obce majú
zavedený množstvový systém zberu komunálnych odpadov. Pri tomto type zberu odpadu,
musí byť počet nádob, ich objem a frekvencia zberu zvolená tak, aby bola primeraná
množstvu vyprodukovaného odpadu. Obec je oprávnená kedykoľvek náhodne vykonať
kontrolu množstva vyprodukovaného odpadu. Frekvencia zberu odpadu 1x za 2 týždne
prostredníctvom 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l zberných nádob.
§2
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Richnava dňa 15.12.2020.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Richnave dňa 15.12.2020

Ivan Dunka
starosta obce

