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Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2020 

 

č. 1 

Obec Valaská 

 

1 

 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov 

v y d á v a 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2020 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská 

 
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 29.11.2022 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 29.11.2022 

Lehoty na predloženie pripomienok (včítane): 09.12.2022 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obecný úrad Valaská, 

Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská 

- ústne do zápisnice na Obecnom úrade vo Valaskej 

- elektronicky na adresu: podatelna@valaska.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu nariadenia 

uskutočnené dňa: 
 

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OcZ obce dňa: 16.12.2020 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 17.12.2020 

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2021 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Valaská schválené obecným zastupiteľstvom vo 

Valaskej dňa 16.12.2020 sa mení nasledovne: 

a) V § 19 Prevádzkovanie zberného dvora sa dopĺňa ods. 6)  Na zbernom dvore možno  

bezplatne odovzdať odpadové pneumatiky bez diskov v rámci spätného zberu 

odpadových pneumatík. 

b) Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia zostávajú nezmenené. 
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§ 2 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Valaská bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce 

Valaská dňa XY.2022, uznesením č. XY 

2. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Valaská nadobúda účinnosť dňa XY.2022 

 

V obci Valaská, dňa: 

            

                                                                                               ............................................. 

                  Mgr. Peter Jenča, v.r. 

                 starosta obce Valaská 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 29.11.2022 

Zverejnené na webovom sídle obce dňa: 29.11.2022 

Zvesené dňa: 

 


