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VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Valaliky dňa: 30.08.2017
VZN nadobúda účinnosť dňa: 13.09.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valalikoch sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 81 ods. 7 písm.
b) bod 2 a ods. 8 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len
"VZN"):
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2017 o zmene a doplnení VZN č. 7/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
§1
Úvodné ustanovenia
1.1. Účelom tohto VZN je zmena a doplnenie VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi v bodoch týkajúcich sa nakladania s jedlými olejmi a tukmi z
domácností.
§2
Článok 19
Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností
bod 19.2. v znení:
Použitý jedlý olej v PET fľaši je možné odovzdať pri mobilnom zbere v domácnostiach. Čas mobilného
zberu oznámi obecný úrad obvyklým spôsobom. Použitý vychladený jedlý olej a tuky z domácností je
možné odovzdať v uzatvorenej nádobe pri zbere.
sa vypúšťa a nahrádza novým znením takto:
19.2. Použitý (prepálený a vychladený) kuchynský olej a tuky z domácnosti môžu občania v dobre
uzatvorených a utesnených PET fľašiach ukladať do vlastných zberných nádob určených na zber
zmesového komunálneho odpadu.
Takýto odpad bude zberovou spoločnosťou vyvážaný v pravidelných intervaloch pri zbere zmesového
komunálneho odpadu a následne bude energeticky zhodnotený metódou R1 v Spaľovni odpadov
Košice-Termovalorizátor.
§3
Záverečné ustanovenia
4.1 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Valaliky
uznesením č. 53/2017 zo dňa 23.08.2017.
4.2 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa13.09.2017.
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