Obecné zastupiteľstvo v Liesku sa na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm. g a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, uznieslo na tomto dodatku všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „dodatok
VZN“)., v súlade s §81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
odpadoch“).

D O D A T O K č. 1
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Liesek
ČLÁNOK I
Predmet Dodatku č. 1
(1) Týmto dodatkom sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Liesek takto:
§ 24 Nakladanie s odpadovými pneumatikami sa nahrádza novým znením nasledovne:
1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou odovzdať:
a) distribútorovi pneumatík ( pneuservis, autoservis) okrem odpadových pneumatík umiestnených na
kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel alebo
b) v zariadení na zber pneumatík obce Liesek, ktoré sa nachádza v oplotenom areáli na ulici Urbárska,
č. 842. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere pneumatík
osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.
2. Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky:
a) do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu alebo vedľa nich,
b) veľkoobjemných kontajnerov určených na zber objemného odpadu,
c) na verejné priestranstvá.
(2) Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.

ČLÁNOK II
Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1
(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Liesku
svojim uznesením č. ......./2018 - OZ dňa .......... a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli obce Liesek

V obci Liesek, dňa ....................

Návrh bol na úradnej tabuli obce Liesek a internetovej adrese obce www.liesek.eu.sk
Vyvesený dňa 08.02.2018

Zvesený dňa .........................

Dňom vyvesenia začala plynúť lehota, trvajúca od 08.02.2018 do 20.02.2018, počas ktorej môžu fyzické a právnické
osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia:
-v písomnej forme na adrese Obecný úrad, Michalská časť 442, 027 12 Liesek,
-elektronicky – prostredníctvom portálu https://www.dcom.sk alebo https://www.slovensko.sk, e-mailom na adrese
obec@liesek.eu.sk, alebo -ústne do zápisnice – v úradných hodinách na Obecnom úrade, Michalská časť 442, 027 12
Liesek.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu,
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety
nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

