
 

 

NÁVRH 

 

DODATOK č. 1  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

Obce Malá Lehota č. 1/2017 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

 

Obec  Malá Lehota (ďalej len „obec“) 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 a § 81 ods. 8 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 

odpadoch“) vydáva tento Dodatok č.1 všeobecne záväzného nariadenia  (ďalej tiež ako 

„VZN“).  

Sa dopĺňa nasledovne: 

 

§20 Spôsob zberu opotrebovaných pneumatík 

1. Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.  Spätný zber odpadových 

pneumatík je bezplatný. 

2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík v predajni pneumatík, alebo tomu, kto 

pneumatiky vymieňa, alebo na zbernom mieste obecného úradu na adrese Malá Lehota s. č. 

564. Do odpadových pneumatík sa neodovzdávajú odpadové pneumatiky umiestnené na 

diskoch. 

3. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný 

spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia 

pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.  



4. Zakazuje sa odkladať opotrebované pneumatiky do priestoru vyhradeného miesta pre 

nádoby ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné 

priestranstvá obce. 

5. Obec má uzavretú zmluvu o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému 

s organizáciou ELT Management Company Slovakia s.r.o. so sídlom Vajanská 171/A, 831 04 

Bratislava. 

 

§21 Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený 17.09.2020.  

2. Pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia môže fyzická a právnická 

osoba uplatniť do 01.10.2020 písomne na adresu Obec Malá Lehota, Obecný úrad      

č. 383, 966 42 Malá Lehota alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Malej 

Lehote, alebo elektronicky na e-mail: info@malalehota.eu. Pripomienky budú 

vyhodnotené 05.10.2020.   

3. Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. ....... 

dňa................................... 

4.  Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 

5.  od ................ do ............... .  

6. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ....................... 

 

 

 

 

 

          v. r.  

             Dušan Pacalaj  

              starosta obce 
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