OBEC Lehota, 951 36 Lehota 16
Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Lehota a Prevádzkový poriadok zberného dvora Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Lehote podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369 /1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods.
3,ods.8,ods.18písm.b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Lehota a Prevádzkový poriadok zberného dvora Lehota nasledovne:
Bod.1/ - § 2 čl. 31 – znie:
Vyhradený výrobok: jedná sa o elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obalové výrobky,
neobalové výrobky a odpadové pneumatiky.
Bod.2/ - § 13 ods. 3 písm. h) znie:
odpadové pneumatiky
patria sem: odpadové pneumatiky vyzbierané od fyzických osôb na mieste uvedené v §13 ods.
4. písm. i) tohto VZN.
Bod.3/ - § 13 ods. 4. písm. i) znie:
odpadové pneumatiky – zbierajú sa donáškovým spôsobom len od fyzických osôb na:
– adrese: Pneuservis, Hlavná 10, 951 36 Lehota
– zbernom dvore (areál bývalého PD Lehota)
Bod.4/ - § 16 ods. 6 znie:
Vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier a papierové obaly, sklo a sklené obaly, plasty
a plastové obaly, tetrapakové obaly, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov
a cintorínov, jedlé oleje a odpadové pneumatiky) je možné odovzdať na zberovom dvore.
Bod.5/ - IV. Vymedzenie základných pojmov (Prevádzkový poriadok) sa dopĺňa:
Odpadová pneumatika- je pneumatika, ktorá je odpadom.
Bod.6/ - Zoznam manipulačných poplatkov (príloha Prevádzkového poriadku) sa mení
nasledovne:
Por.
číslo Názov
Množstvo/rok
Bez poplatku
1. Papier a lepenka
Bez poplatku
2. Sklo
Bez poplatku
3. Biologicky rozložitelný komunálny odpad
Bez poplatku
4. Drevo
Bez poplatku
5. Plasty
Bez poplatku
6. Jedlé tuky a oleje
Bez poplatku
7. Objemný odpad
*
8. Drobný stavebný odpad
Bez poplatku
9. Odpadové pneumatiky
*Viď: Sadzobník poplatkov VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lehota na príslušný kalendárny rok.
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Bod.7/ - Evidenčný list prevádzkovej knihy ZD č. (príloha Prevádzkového poriadku) sa
mení nasledovne:
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Názov
Papier a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný komunálny odpad
Drevo
Plasty
Jedlé tuky a oleje
Objemný odpad
Drobný stavebný odpad
Odpadové pneumatiky

Množstvo

Vyvesené na úradnej tabuli / web stránke obce od 27.11.2017 do 13.12.2017.
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 235/2017 dňa 13.12.2017.
Vyhlásené na úradnej tabuli / web stránke obce dňa 14.12.2017
Účinnosť nadobúda dňa 01.01.2018
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