
 

N Á V R H 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lada č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa  

všeobecne záväzné nariadenie obce Lada č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi 

 odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lada 
 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 81 ods. 8 zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie obce Lada č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

obce Lada č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Lada. 

 

I. 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lada č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lada sa mení a dopĺňa takto : 

 

Za článok 23 sa vkladá článok 23a, ktorý vrátane nadpisu znie : 

 

Čl. 23a 

Kompostovisko 

 

1. Obec je prevádzkovateľom kompostoviska, ktorého popis je zverejnený na webovom sídle 

obce. 

2. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže bezplatne odovzdať biologicky 

rozložiteľný odpad na kompostovisku. 

3. Prevádzkové hodiny ako aj zoznam druhov odpadov, ktoré obyvatelia na kompostovisku 

môžu odovzdať, sú zverejnené na webovom sídle obce a kompostovisku. 

4. Na kompostovisku sa zhromažďujú po bezplatnom odovzdaní fyzickými osobami tieto 

odpady: 

a) odpad zo zelene (zo záhrad, vrátane vianočných stromčekov), 

b) drevo bez obsahu škodlivín (nebezpečných látok). 

5. Zelený biologicky rozložiteľný odpad sa na kompostovisku kompostuje aeróbnym procesom 

a ako zhodnotený činnosťou R3 sa využíva na sadovnícke úpravy verejnej zelene v obci. 

 

II. 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 bol vyvesený na úradnej tabuli od 14.06.2022 

do ...................... . 

2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Lade dňa .................., 

uznesením č. ............. . 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli v obci. 

 

 

V Lade dňa 14.06.2022 

 

   Ján Katica 

       starosta obce 


