VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE LOVČA
DODATOK Č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU ČÍSLO 2/2016
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI
ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE LOVČA

NÁVRH

Obec LOVČA
DODATOK ČÍSLO 1 K VZN ČISLO 2/2016

Obec Lovča, v súlade s ustanovením §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s ustanoveniami
§81 odseky 3, 5 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 4/2020
DODATOK ČÍSLO 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU ČÍSLO 2/2016
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI
ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE LOVČA

§1
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „nariadenie“) dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenia obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lovča na nasledovné znenie:
za ustanovenie §7 sa vkladá nové ustanovenie:
§7a
Iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob
(1)

Pôvodca odpadu pred zhromaždením odpadu označí zberovú nádobu pripevnením žetónu,
ktorý je pre zberovú spoločnosť dokladom o zaplatení poplatku za odvoz komunálneho
odpadu. Žetóny vyhotovuje a vydáva Obecný úrad v Lovči.

(2)

Minimálny počet žetónov na kalendárny rok pre pôvodcu odpadu, ktorým je fyzická
osoba1 je:
a) 4 kusy žetónov pre 110 litrovú nádobu,
b) 3 kusy žetónov pre 240 litrovú nádobu.

fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie
je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v
zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako
vodná plocha
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(3)

Minimálny počet žetónov na kalendárny rok pre pôvodcu odpadu, ktorým je právnická
osoba,2 alebo podnikateľ je:
a) 4 kusy žetónov pre 110 litrovú nádobu,
b) 3 kusy žetónov pre 240 litrovú nádobu.

(4)

Ak poplatník neuplatní všetky žetóny v danom kalendárnom roku, nebude možné ich
uplatniť v nasledujúcom roku.

§2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce od __________________ do __________________

§3
Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Lovča
na svojom zasadnutí dňa ________2019.

§4
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
a zverejnené na webovom sídle obce dňa ________________________

§5
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2019 (alebo 15-tym dňom
od vyvesenia).

_______________________
Ondrej Bahno
starosta obce

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie; podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania
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