Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba
č. 3/2020
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 5/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Štrba
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) a v spojení s §
2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadene (ďalej len ”nariadenie“ alebo „VZN“):
1./ V § 18 nariadenia sa za odsek 11 dopĺňa nový odsek 12:
(12) Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti na území obce sa bude
zabezpečovať prostredníctvom kompostérov, ktoré dostala bezplatne od obce každá domácnosť
bývajúca v rodinnom dome a spoločne domácnosti bývajúce v bytových domoch. Okrem
uvedeného budú pre obyvateľov obce pre uloženie tohto odpadu k dispozícii veľké kompostéry
umiestnené aj na nasledovných miestach:
a) na Hospodárskom dvore na ulici 29. januára v Štrbe
b) pri budove Obecného úradu v Tatranskej Štrbe
c) na sídlisku Lieskovec v Tatranskej Štrbe
d) v stredisku „VPS“ na Štrbskom Plese.

2./ V § 19 sa celé doterajšie znenie nahrádza novým znením:
§ 19
Nakladanie s odpadovými pneumatikami a spätný zber
(1) Konečný používateľ pneumatiky je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať distribútorovi
pneumatík (v predajni pneumatík, alebo tomu, kto pneumatiky vymieňa) alebo v obecnom
zbernom dvore.
(2) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík distribútorom
pneumatík od je držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného
tovaru, ako aj zber v obecnom zbernom dvore.
(3) Obec vykonáva spätný zber odpadových pneumatík oprávnenou organizáciou v obecnom
zbernom dvore na ul. 29. januára v Štrbe.

1./ Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa 16.9.2020 uznesením
č. 160/2020.
2./ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia okrem §18 ods. 12, ktoré
nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.

Michal S ý k o r a
starosta obce

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli obce:
dňa : 31. 8. 2020
pečiatka podpis: ................................. ·
Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom
vyvesené (publikované) na úradnej tabuli obce:
dňa : 17. 9. 2020

pečiatka podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce:
dňa : 2. 10. 2020

pečiatka podpis: .................................

