
Dodatok č. 1

K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lehota č. 4/2010 o verejnom 
poriadku na území obce Lehota

Obec Lehota podľa § 6 ods.1 v spojení s § 4 ods. 3 písm.  n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v znení  neskorších  predpisov vydáva  tento  dodatok  č.  1  k  VZN č.  4/2010   o verejnom 
poriadku na území obce Lehota

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lehota č. 4/2010 o verejnom poriadku na území obce Lehota sa 
mení a dopĺňa nasledovne:

1. V článku III. § 1 sa v odseku 1 vkladá za písmeno t)  nové písmeno u), ktoré znie: „  spaľovať  
v pieckach, v krboch na pevné palivo, lakované, farebné alebo inak upravované drevo, ktoré by  
narušovalo kvalitu ovzdušia.“ 

2. V článku III. nadpis pod § 10 znie: „Udržiavanie čistoty vodných tokov, nádrží a pôdy“

3.  V článku  III.  §  10  odsek  3  znie:  „Prísne  sa  zakazuje  do  vodných  tokov,  nádrží  na  verejné  
priestranstvo i na ornú pôdu v zastavanom a mimo zastavaného územia obce vyvážať fekálnymi  
vozidlami domáce fekálie, obsah žúmp, splaškov.“

Čl. II

1. Dodatok č.1 k VZN bol schválený uznesením OZ Lehota č. 11/2013 zo dňa 17. apríla 2013 na 
základe § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990  
Z.z.  o obecnom zriadení  bol  návrh dodatku č.1 k VZN vyvesený dňa 05.03.2013  a zvesený dňa 
17.04.2013 na úradnej tabuli a na webovom sídle obce pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. V 
zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení bol dodatok č. 1 k VZN po zasadnutí 
obecného zastupiteľstva vyvesený dňa 03.  05.2013 na úradnej tabuli a na webovom sídle obce  a 
zvesený dňa 20. 05. 2013, kedy nadobudol účinnosť. 

2. Dodatok č. 1  VZN je prístupný vo vytlačenej forme na Obecnom úrade v Lehote, v elektronickej 
forme na webovom sídle obce Lehota.


