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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Lovciach na základe ust. § 6 zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s ust. § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o odpadoch)
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Veľké Lovce.
Článok I.
Predmet úpravy
Toto VZN upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO),
drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO) a elektroodpadmi z domácností (ďalej len EO) na
území obce Veľké Lovce, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, spôsobe
separovaného zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO a EO. VZN ďalej
upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO, DSO a EO, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými
odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na
zneškodňovanie odpadov.
Článok II.
Základné pojmy
1. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ
zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch v znení neskorších
predpisov alebo osobitných predpisov povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženia týchto odpadov (občania – fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické
osoby).
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
4. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
5. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie, úprava alebo zmiešavanie odpadov na účel ich
prepravy.
6. Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom
výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z
nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo
záhrad, chát, chalúp, garáži. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci
pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe
obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení1 .
7. Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác, zabezpečované
fyzickou osobou – nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné
1 § 2 ods. 14 zákona o odpadoch
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povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo pri ktorých nie je potrebné ani
ohlásenie stavebnému úradu.
8. Nebezpečný odpad (NO) je odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktorý svojimi
nebezpečnými vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia zložiek komunálneho odpadu,
prípadne svojimi vlastnosťami a charakterom negatívne ovplyvňuje jeho zneškodňovanie.
9. Zložka komunálnych odpadov (ZKO) je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a
zaradiť ako samostatný druh odpadov, obvykle pri nakladaní s odpadom v obci, považujeme
za zložky vyseparované zložky odpadu (papier, sklo, plasty, kovy a ďalšie).
10. Objemný odpad (Oo) je komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou
nezodpovedá zberovým nádobám podľa tohto VZN (nepotrebný nábytok, a ďalšie).
11. Platiteľom poplatku je vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi nehnuteľnosti.
Ak si vlastníci nehnuteľnosti neurčia zástupcu alebo správcu nehnuteľnosti, určí platiteľa
obec. Ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát alebo obec, je platiteľom správca.
12. Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s obcou uzatvorenú
zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov na území obce.
13. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadom v
súlade so zákonom o odpadoch.
14. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
Článok III.
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich
prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo možno najmenej
zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia,
vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených
na zhodnotenie,
b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi
získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),
c) využívať odpad ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a) alebo b),
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a),
b) alebo c).
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Článok IV.
Spoločné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a
produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov,
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre
komunálne odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou (ďalej len „drobné stavebné odpady“) obec, na ktorej území tieto odpady
vznikajú.
3. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pri servisných
prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste
podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú
sa tieto práce vykonávajú.
4. Pôvodcovia odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a
dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
5. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý pôvodca odpadu povinný
chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
6. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
7. Zakazuje sa
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom
o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta, zneškodňovať odpad
spôsobom injektáže čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní, prírodných úložísk a zneškodniť
odpad ukladaním do povrchových nádrží (jám, rybníkov),
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi,
ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do
pôdy.
8. Držiteľ odpadových olejov je povinný ich odovzdať na regeneráciu a na iný spôsob
zhodnotenia alebo na zneškodnenie a to len držiteľovi autorizácie.
9. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a
náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie
odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy,
znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
10. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí
zneškodnenie odpadu Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch na náklady
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držiteľa odpadu.
11. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne
Obvodnému úradu životného prostredia v Nových Zámkoch a obci Veľké Lovce.
12. Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch na základe oznámenia, z vlastného
podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o
zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto
zákonom; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo
zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné
stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie
alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou2 alebo
obcou, ak túto činnosť obec zabezpečuje.
13. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so
zákonom o odpadoch, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady
Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch; ak ide o komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí
obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom.
Článok V.
Práva a povinnosti právnických a fyzických osôb
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na
území obce Veľké Lovce, zodpovedá obec Veľké Lovce.
2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak
s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch a týmto všeobecne záväzným nariadením
obce.
3. Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich
zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v obci.
4. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h)
zákona o odpadoch je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa
drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ
drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
5. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný:
a) objednať v zmysle článku VII stanovený počet zberových nádob zodpovedajúci vymedzenému
2 § 39 ods. 7 zákona o odpadoch
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systému zberu a prepravy KO,
b) umiestniť stanovište zberových nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade, že to nie je
možné, po dohode s obcou doriešiť majetkovo-právny vzťah k pozemku stanovišťa vo vlastníctve
obce alebo inej právnickej alebo fyzickej osoby,
c) v súlade s hygienickými, estetickými a protipožiarnymi požiadavkami a bezpečnosťou na
verejných komunikáciách vybudovať, dobudovať alebo prebudovať stanovište na vlastné náklady,
d)starať sa o prístup k zberovým nádobám a čistotu stanovíšť a okolie zberových nádob,
e) šetrne zaobchádzať so zberovými nádobami a chrániť ich pred poškodením a stratou,
f) ukladať KO do zberových nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich KO nevypadával a pri
ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov oprávnenej organizácie.
6. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti má zakázané:
a) svojvoľne presúvať, bez oznámenia oprávnenej organizácii, zberové nádoby alebo stanovište
zberových nádob,
b) poškodzovať zberové nádoby,
c) spaľovať KO v zberových nádobách.
Článok VI.
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
1. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch;
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému
zberu komunálnych odpadov v obci;
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v
rámci separovaného zberu;
d) zabezpečuje najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom
škodlivín a drobných stavebných odpadov.
2. Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi hradí obec z miestneho poplatku
podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 7 alebo 9 zákona o odpadoch.
3. Systém nakladania s odpadmi v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný
na celom katastrálnom území obce Veľké Lovce.
4. Iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom (najmä
premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich používanie na iný účel, poškodzovanie,
svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob
a pod.) sa zakazuje.
5. Zákaz sa nevzťahuje na:
a) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.) poriadané po
dohode s oprávnenou organizáciou,
b) zhodnocovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu fyzickými a právnickými
osobami, napríklad odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných
nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu komunálneho odpadu a zároveň sú dodržané
ustanovenia § 19 zákona o odpadoch.

6

Článok VII.
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu
1. Zber, prepravu a zneškodňovanie KO v obci vykonáva oprávnený subjekt na základe
zmluvy s obcou Veľké Lovce.
2. Pôvodca KO ukladá odpad len do zberných nádob zodpovedajúcich schválenému systému
zberu v obci.
3. Na území obce Veľké Lovce sa pre držiteľov odpadu a vlastníkov, správcov alebo
nájomníkov nehnuteľností, ktorí ukladajú odpad do typizovaných nádob, uplatňuje
množstvový zber komunálneho odpadu v intervaloch raz za 2 týždne.
4. Na území obce sa používajú nasledovné zberné nádoby:
a) 110 l – plechové a 120 l – plastové kuka nádoby na zber komunálneho odpadu,
b) osobitne určené zberné nádoby 1100 l určené na separovné zložky komunálneho odpadu :
modrá – papier a žltá – PET fľaše,
5. Drobné stavebné odpady vzniknuté pri činnosti občanov, prípadne právnických osôb alebo
fyzických osôb – podnikateľov na území obce sa ukladajú do veľkokapacitných
kontajnerov oprávnenej organizácie, ktoré si musí každý občan, prípadne právnická osoba,
fyzická osoba – podnikateľ objednať u oprávnenej organizácie na vlastné náklady.
6. Separovaný zber odpadu zabezpečujú pre obec Veľké Lovce oprávnené subjekty na základe
uzatvorených zmlúv s obcou.
7. Obec Veľké Lovce 2 x do roka zabezpečuje odvoz objemového odpadu, kedy je vo dvore
obecného úradu umiestnený veľkokapacitný kontajner, do ktorého môžu pôvodcovia odpadu
umiestniť objemný odpad.
8. Na území obce sa separujú nasledovné zložky komunálneho odpadu:
a) PET fľaše
Do každej domácnosti sú distribuované igelitové vrecia žltej farby na PET fľaše. Zber PET fliaš od
pôvodcov uskutočňuje oprávnená osoba raz mesačne. Každý plánovaný zber je oznamovaný
prostredníctvom obecného rozhlasu, plán odvozu na príslušný polrok je zverejnený na webovej
stránke obce. Okrem toho je vo dvore obecného úradu celoročne umiestnená 1100 l zberná nádoba.
b) sklo
Na účel separovania skla je v areáli obecného úradu celoročne umiestnený jeden veľkoobjemový
kontajner, kde môžu držitelia odpadu tento umiestniť. Odvoz kontajneru sa uskutočňuje podľa
potreby, oprávneným subjektom, s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu.
c) papier
Papier sa v obci separuje prostredníctvom Základnej školy s materskou školou Veľké Lovce,
spravidla 2 x ročne. Každý plánovaný zber je vopred oznamovaný obecným rozhlasom a je
zverejnený na webovej stránke obce aj školy. Okrem toho sú vo dvore obecného úradu celoročne
umiestnené dve 1100 l zberné nádoby.
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d) TETRAPACK-ové obaly
Aj táto zložka odpadu je separovaná prostredníctvom Základnej školy s materskou školou Veľké
Lovce. Zber prebieha celoročne, priebežne odovzdávajú držitelia tento odpad do areálu základnej
školy, odkiaľ je následne odvážaný zmluvným partnerom obce.
e) elektroodpad z domáností, akumulátory, kovy, textílie a opotrebované pneumatiky
Zber týchto zložiek odpadu je vopred oznamovaný prostredníctvom obecného rozhlasu a je v
dostatočnom časovom predstihu zverejnený na webovej stránke obce.
3. Odpad zo žúmp a septikov
V častiach obce, kde je vybudovaná a sprevádzkovaná verejná kanalizačná sieť, je povinnosť
majiteľov nehnuteľností napojiť tieto na kanalizačnú sieť. V častiach obce, kde nie je vybudovaná
verejná kanalizačná sieť, si vývoz odpadu zo žúmp a septikov zabezpečujú majitelia nehnuteľností
na požiadanie a vlastné náklady do vybudovanej čistiarne odpadových vôd v obci Veľké Lovce.
4. Odpad z cintorínov
Pre odpad sú určené celoročne dva veľkoobjemové kontajnery. Jeden je umiestnený na cintoríne
reformovanej cirkvi a jeden na cintoríne rímskokatolíckej cirkvi.
IX.
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov
Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí
obci miestny poplatok. Náležitosti platenia tohto poplatku sú obsiahnuté vo VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.
X.
Kompetencie obce
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s
odpadmi na území obce.
XI.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN3,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou4,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť5,
d) neposkytne obci požadované údaje podľa § 39 ods. 9 zákona o odpadoch.
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 166,00 €.
3 § 18 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch
4 § 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona o odpadoch
5 § 18 ods. 6 zákona o odpadoch
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3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za
priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov6, ak tento zákon neustanovuje inak.
XII.
Pokuty právnickým osobám
1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky určenej zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce
z tohto všeobecne záväzného nariadenia obce. Pokuta je príjmom obce.
2. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto
sa konania podľa odseku 1 dopustil; najneskôr však do jedného roka od konania
opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných
predpisov o správnom konaní.
XIII.
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Lovciach sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2011
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce
uznieslo dňa 14.09.2011 uznesením č. V/2011, písm. A, bod 2.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli obce Veľké Lovce, t.j. 29.09.2011.

Ing. Libor Kráľ
starosta obce

6 Zákon č. 372/1990 Zb. v platnom znení
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