Číslo: 1/2021

Dodatok k všeobecne záväznému
nariadeniu
OBCE VEĽKÉ LOVCE

na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva
DODATOK č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 3/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

11.6.2021

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

11.6.2021

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

11.6.2021

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

25.6.2021

Pripomienky zaslať
- písomne na adresu: Obec Veľké Lovce, č. 431, 941 42
Veľké Lovce
- elektronicky na adresu: obecnyurad@velkelovce.sk

-

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

26.6.2021

Schválené všeobecné záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva obce dňa:

30.6.2021

Uznesenie č.

III/2021 B bod - 1

Dátum podpisu Uznesenia č. III /2021 starostom obce:

2.7.2021

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.7.2021

Ing. Libor Kráľ, v. r.
starosta obce

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Lovce č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce
TRETIA ČASŤ
Čl. 6
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym a kuchynským odpadom
1. Obec nakladá s biologicky rozložiteľným komunálnym a kuchynským odpadom dvomi
spôsobmi:
1. Vykonávaním kompostovania majiteľom (užívateľom, nájomcom) nehnuteľností na vlastnom
pozemku, ktorý však môže využiť aj realizovaný zber kuchynského odpadu v mieste určenom
obcou, dvor č. 99.
2. Poskytovaním služby odvozu pomocou tretích osôb, ktoré sú oprávnené nakladať
s uvedenými odpadmi, z miesta určeného obcou, dvor č. 99, kde majitelia (nájomcovia,
užívatelia) nehnuteľnosti svoj vyprodukovaný kuchynský odpad môžu odovzdať vo vedierkach.
2. Vedierka na kuchynský odpad si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade. Zber biologicky
rozložiteľného komunálneho a kuchynského odpadu vo dvore č. 99, sa vykonáva v termínoch,
ktoré sú vyhlasované v miestnom rozhlase, zverejnené na webovej stránke a úradnej tabuli
obce.
Vo Veľkých Lovciach, dňa 2.7.2021
........................................
Ing. Libor Kráľ, v.r.
starosta obce

