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Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička
č. 2/2021
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Tepličke v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce sa mení a dopĺňa takto:

1.

II. Časť, Základne ustanovenia, § 3, Spoločné ustanovenia ods. 6, znie:
(6) Na území obce sa nezavádza triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad z dôvodu, že 100% obyvateľov obce kompostuje vlastný
biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich kompostoviskách, týmto nie je
dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa kuchyne za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom v súlade s § 15 tohto nariadenia.

2.

Dopĺňa sa nový § 12a, Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych
odpadov – ojazdených odpadových pneumatík, ktorý znie:

(1) Obec môže uzatvoriť zmluvu s autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov
(OZV), ktorá zabezpečuje pre tretiu osobu na základe zmluvy zber a likvidáciu
odpadových pneumatík.
(2) V prípade uzatvorenia zmluvy s autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov
bude zber odpadových pneumatík vykonávaný dvakrát ročne v jarnom a jesennom
období na určenom zbernom mieste v obci, a bude presne špecifikované, na ktoré
odpadové pneumatiky sa zber a ich likvidácia vzťahuje.
(3) Obec zabezpečí informovanosť obyvateľov o zbere odpadových pneumatík vopred
osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce.
(4) Pneumatiky je zakázané ukladať do nádob určených na zber iných druhov odpadov
alebo ukladať vedľa nich na verejné priestranstvá obce.

(5) Občania môžu odpadové pneumatiky tiež bezplatne odovzdať distribútorom
prostredníctvom spätného odberu priamo na predajných miestach pneumatík.

3.
V. Časť, § 14, Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, ods.
8, znie:
(8) Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na
svojom území pre obyvateľov obce, pretože 100% obyvateľov obce kompostuje
vlastný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich
domácich kompostoviskách.

Čl. 2
(1) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Liptovskej Tepličke, uznesením
číslo 39/2021 zo dňa 18.06.2021.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 06.07.2021.
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 21.06.2021.
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