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Dodatok č.l
k VŠEOBECNÉMU ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE ZÁHORSKÁ VES

č.2/2014
o nakladaní s komunálnymi odpadmi

DopÍňa sa:

Článok 17 a
Prevádzkovanie zberného dvora

(1) Zberný dvorje umiestnený v oplotenom areáli na ul. Továrenskej Č. 628/5 v Záhorskej Vsi.
(2) Na zberom dvore môžu obyvatelia obce Záhorská Ves po predložení
občianskeho preukazu, (prípadne dokladu preukazujúceho vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti na území
obce Záhorská Ves) zdarma odovzdávať odpady:
- vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, drevo, textil),
- objemný odpad (nábytok, koberce, matrace),
- nebezpečný odpad (farby, oleje, autobatérie, baterky, žiarivky, elektronický odpad),
- bioodpad (orezy zo stromov, tráva, lístie a pod.)

Do zberného dvora nie je možné odovzdať
- nerozobratý nábytok
- biologicky rozložiteľný odpad /uhynuté zvieratá, kuchynský odpad a iný biologický odpad/
- komunálny odpad ajeho nebezpečné zložky /napr. vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách,
tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/
- kovy bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami

(3) Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou
osobou ako uvedenou v odseku 2 je zakázané.
(4) Odvoz odpadov zo zberných dvorov
zabezpečuje zberová spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú zmluvu s obcou. Odvoz sa
uskutočňuje podľa potreby.

Dodatok Č. l k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi Č. 2/2014 na územní obce Záhorská Ves bol
vyvesený na úradnej tabuli obce dňa , schválený uznesením Č .
Účinnosť nadobúda 15-tym dňomjeho vyvesenia.


