Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krásno nad Kysucou
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Krásno nad Kysucou č. 2/2016
Mesto Krásno nad Kysucou na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 81 ods.8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva tento

Dodatok č.1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krásno nad Kysucou o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krásno nad
Kysucou č. 2/2016
Návrh tohto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) na pripomienkovanie v
zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení v neskorších predpisov
Zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Krásno nad Kysucou dňa: _________
Zvesený z úradnej tabule dňa: _________
VZN zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Krásno nad Kysucou dňa: _________
VZN zvesené z úradnej tabule dňa: _________
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: _________

Článok 1
Článok 10 Prevádzkovanie zberného dvora
sa nahrádza ods. 8 nasledovne:
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber
starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Možnosť odovzdať odpadové
pneumatiky na zberný dvor majú len fyzické osoby. Podnikatelia sú povinní odovzdávať
odpadové pneumatiky výlučne distribútorovi pneumatík.
Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík, ktorý obec
vykonáva na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné časti Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2016 zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č.1 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa ....................
uznesením č. ..........................

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení pre celé územie
mesta Krásno nad Kysucou.

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

