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OBEC ŠINTAVA

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

0BCE ŠINTAVA

č.10/2016 zo dňa 5.12.2016

ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Šintava č. 9/2016 zo dňa 10.6.2016

o  nakladaní s komunálnym odpadom

Schválené Obecn}h zastupiteľstvom Obce Šintava dňa 5.12.2016

Účimosťod:    1.1.2017



Obec   Šintava   na   základe   samostatnej   pôsobnosti   podľa   článku   68   Ústavy   Slovenskej
republiky  apodl'a  §  6  ods.1   zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  vznem'
neskorších  predpisov  a  §  81  ods.3,8  a 18  písm.  b)  a  §  135  ods.   15  zákona  č.  79/2015  Z.z.
o odpadoch  a o zmene   a doplnení  niektorých  zákonov  vydáva  toto   „Všeobecne  záväzné
nariadenie  obce  Šintava  č.  10/2016  o nakladaní  s komunálnym  odpadom,  ktorým  sa  mení
a dopĺňa Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Šintava  č.  9/2016  o nakladaní  s komunálnym
odpadom.

Čl.1

Všeobecne   záväzné   nariadenie   obce   Šintava   č.   9/2016   zo   dňa   10.6.2016   o nakladaní
s komunálnym odpadom sa mení a doplňa nasledovne:

1.  v  §4, ods.1. sa menĺ interval vývozu na 2 krát za mesiac.

Čl.2

Toto  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Šintava  č.10/2016  o nakladaní  s komunálnym
odpadom,  ktorým  sa  menĺ  a dopĺňa Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Šintava č.  9/2016
o nakladanĺ s komunálnym odpadom nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2017.

V Šintave, dňa  16.11.2016

Miroslav   H o 1 i č k a
starosta obce

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupitel'stva v Šintave  dňa 5.12.2016

Deň vyhlásenia:  18.11.2016

Deň zvesenia: 5 .12.2016



Návrh na uznesenie

•`.      Obecné zastupitel'stvo v šintave

s c h v a 1' uj e  /  n e s ch v a ľ uj e

VZN  Obce  Šintava  č.10/2016  zo  dňa  5.12.2016,     ktorým  sa  mení  adopiňa  Všeobecne
záväzné  nariadenie  Obce  Šintava  č.  9/2016  zo  dňa  10.6.2016  o   nakladaní  s komunálnym
odpadom


