
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019,  

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016  

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými  

odpadmi na území obce Lada 

 

Obec Lada na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v súlade s ustanovením § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

vydáva toto : 

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019,  

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016  

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými  

odpadmi na území obce Lada 
 

I. 

 

1. Článok III, § 9, bod 3 všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lada sa mení 

a znie takto : 

 

3. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec. Náklady na zbernú 

nádobu o objeme 120 litrov na zmesový komunálny odpad je súčasťou miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

2. Článok III, § 10, bod 4, 5, 6 všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lada sa mení a 

znie takto : 

 

4. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 120 

litrov a 1100 litrov. Pôvodcovia komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi 

nehnuteľnosti, alebo obyvatelia bytového domu si môžu vybrať veľkosť zbernej nádoby 

len po dohode všetkých pôvodcov. 

 

5. Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu nasledujúce zberné nádoby: 

 

 1 nádoba o objeme 120 litrov pre 5 platiacich osôb v rodinnom dome, 

 1 kontajner o objeme 1100 litrov pre 6 bytov v bytovom dome. 

 

6. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so 

zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V danom poplatku sú zahrnuté aj náklady  

na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu, ktorej 

životnosť je 10 rokov. 

 

II. 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 bol vyvesený na úradnej tabuli od 

26.11.2019 do 13.12.2019. 



2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Lade 

dňa 13.12.2019 uznesením č. 94/2019. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020. 

 

 

V Lade dňa 13.12.2019     

 

 

 

Vyvesené: 15.12.2019   

Zvesené: 31.12.2019                   Ján Katica, v. r. 

starosta obce 

 

 


