
MESTO  LEVOČA 
Mestský úrad, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 

- oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad - 
 
 
Predmet rokovania: Zmena Všeobecne záväzného nariadenia mesta č./2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Levoča, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča 

 
Pre:    Mestské zastupiteľstvo -            24.09.2020 

 
 
Predkladá:   Ing. Lenka Petrášová, odd. IČ,ÚPaŽP, SÚ  
 
Spracovateľ:   Ing. Michal Faltin, sam. odb. referent odd. IČ,ÚPaŽP, SÚ    
 
        
Návrh predkladateľa na uznesenie:  
 
1. MZ schvaľuje prijatie zmeny VZN č.  /2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Levoča. 
2. MZ berie na vedomie informáciu, že k návrhu zmeny VZN č. /2020 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levočaneboli v zákonom stanovenej lehote 
uplatnené žiadne pripomienky. 
 
Stanovisko komisie MZ:   Komisia odporúča prijatie zmeny Všeobecne záväzného 

nariadenia č. /2020o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Levoča.  

Stanovisko MR:   MR neodporúčaMZ prijať zmenu Všeobecne záväzného 
nariadenia č. /2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Levoča. 

MR berie na vedomie informáciu, že k návrhu zmeny VZN č. /2020 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území mesta Levoča, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 



Levočaneboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne 
pripomienky. 

 

Termín:    25.09.2020 

Zodpovedný:    Ing. Lenka Petrášová, odd. IČ,ÚPaŽP, SÚ 
 
Na vedomie:  primátor mesta 
  zástupca primátora   
    prednosta mestského úradu 

  hlavný kontrolór 
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