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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Veľké Lovce (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 toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej tiež ako „VZN“).

Časť I.
Článok 1 – pôsobnosť nariadenia
1. VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti o
nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky
rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný
odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä
elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a
odpadu z domácnosti s obsahom nebezpečných látok, spôsob spätného zberu odpadových
pneumatík. VZN tiež upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu
a dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
2. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne
územie.

Článok 2 – základné pojmy
1. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných
zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
1. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných

odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.
2. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym

spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera
a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
3. Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác

vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
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5. elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z

obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré
pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy
považuje za elektroodpad z domácností.
6. Komunálne odpady 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 činností 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 alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
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, ktoré sú majetkom obce alebo v správe
obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa
nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.
7. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu

vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

o

miesta

8. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú

v prílohe osobitného predpisu 1)
9. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo

je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
10. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je právnická osoba so sídlom

v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami
vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia
zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy
o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov
vyhradeného výrobku.
11. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.
12. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten,

kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloženia týchto odpadov.
13. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady

trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj
interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v
mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné
uloženie odpadov.
14. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky

komunálnych odpadov.
15. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia

a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
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16. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením

na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho
odpadu.
17. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo
osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť;
na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný
stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky 6 komunálneho odpadu
v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.
18. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá

nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej
v súlade so zákonom o odpadoch.
19. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie

odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve
alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.
20. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť

ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú,
ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť
ako samostatné druhy odpadov.
21. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad

po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Časť II.
Článok 3 – spoločné ustanovenia
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch
neustanovuje inak.
2. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade
s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.
3. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu
a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných
nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť
sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej
platiť poplatok za komunálny odpad.
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Časť III.
Článok 4 – nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými
odpadmi
1. Toto VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu
z podskupiny:
a) zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu,
b) odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov),
c) iné komunálne odpady.

Článok 4a – systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 80L,
110L, 120L, 140L a 1100L.
2. Občania si môžu vyzdvihnúť zbernú nádobu na obecnom úrade. Náklady na zbernú
nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan priamo kúpou zbernej nádoby v cene
podľa aktuálneho cenníka EUR/1 kus.
3. Počet zberných nádob je určený obcou na minimálne 1 zbernú nádobu na jednu obývanú
nehnuteľnosť.
4. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec, pri znehodnotení nádoby
alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu
na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako
aj požiadavkami zberovej spoločnosti.
5. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová
spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
Harmonogram zvozu je dvojtýždňový a termíny sú zverejnené na úradnej tabuli a webovej
stránke obci.
6. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené
krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.
Článok 4b – systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov
1. V obci sa vykonáva triedený zber:
a) elektroodpadov z domácností,
b) papiera, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu
s odpadmi z obalov),
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
d) jedlých olejov a tukov z domácností,
e) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
f) odpadových pneumatík,
g) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností.
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2. Občan obce Veľké Lovce a občan, ktorý je vlastníkom, správcom, nájomcom alebo
užívateľom nehnuteľnosti v katastri obce Veľké Lovce môže bezplatne odovzdať oddelené
zbierané zložky komunálneho odpadu, ktoré vyprodukoval na území obce, aj na obcou
určenou mieste, dvor č. 99, prípadne do zberných nádob určených na daný druh odpadu.

Článok 5 – umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber
1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, nájomca, užívateľ) nehnuteľnosti povinný
zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky
zabezpečujúce, aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na
vhodnú manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk,
frekventovaných miest a pod.,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.
2. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí
majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom.
3. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť
na vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obecný úrad.
4. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob
na odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať
sa o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.
Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach
hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.

Článok 6 - nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym a kuchynským odpadom
1. Obec nakladá s biologicky rozložiteľným komunálnym a kuchynským odpadom dvomi
spôsobmi:
1. Vykonávaním kompostovania majiteľom (užívateľom, nájomcom) nehnuteľností
na vlastnom pozemku, ktorý však môže využiť aj realizovaný zber kuchynského odpadu
v mieste určenom obcou, dvor č. 99.
2. Poskytovaním služby odvozu pomocou tretí osôb, ktoré sú oprávnené nakladať
v uvedenými odpadmi, z miesta určeného obcou, dvor č. 99, kde majitelia (nájomcovia,
užívatelia) nehnuteľnosti svoj vyprodukovaný kuchynský odpad môžu odovzdať
v kompostovateľných vreciach.
2. Kompostovateľné vrecia na kuchynský odpad si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade. Zber

biologicky rozložiteľného komunálneho a kuchynského odpadu, vo dvore č. 99, sa
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vykonáva v termínoch, ktoré sú vyhlasované v miestnom rozhlase, zverejnené na webovej
stránke a úradnej tabuli obce.

Článok 7 - nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
1. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou
miestneho poplatku).

Článok 8 - spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – elektroodpadov
z domácností
1. Obec má uzavretú zmluvu s OZV alebo treťou osobou pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje
systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych
odpadov.
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
videá, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory,
ručné elektrické náradie atď.
2. Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti
výrobcov na ich náklady
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu
z domácností,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych
odpadov.
3. Občania môžu elektroodpad v ucelenom stave bezplatne odovzdať prostredníctvom zberu,
ktorý obec vopred vyhlási rozhlasom a zverejní na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
Článok 9 - spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla,
plastov, kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov)
1. Zberné nádoby/vrecia použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov
musia byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre
uvedené zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne:
a) modrá pre zložku papier,
b) zelená pre zložku sklo,
c) žltá pre zložku plast, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
d) červená pre zložku kovy.
2. Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec. Zber odpadov
prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová
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spoločnosť. Harmonogram zberu je jeden krát za mesiac a je vyhlasovaný v miestnom
rozhlase a zverejnený na webovom sídle obce.

Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom miesta určeného obcou, dvor
č. 99 . Harmonogram zberu je vyhlasovaný v miestnom rozhlase a zverejnený na webovej
stránke obce.

Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100L zberných nádob
umiestnených na strategických miestach v obci. Nádoby sú na miestach určenia
umiestnené celoročne.

Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom mobilného zberu a na
mieste určenom obcou, dvor č. 99. Zber odpadov prostredníctvom mobilného zberu
zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. Zber odpadov na
mieste určenom obcou sa vykonáva podľa harmonogramu, ktorý je vyhlasovaný
v miestnom rozhlase a zverejnený na webovom sídle obce.

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú to obaly, ktoré sú väčšinou
určené na manipuláciu a prepravu tovaru. Zbierajú sa na mieste určenom obcou, dvor č.
99. Zber odpadov prostredníctvom mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu
zberu príslušná zberová spoločnosť. Zber odpadov na mieste určenom obcou sa vykonáva
podľa harmonogramu, ktorý je vyhlasovaný v miestnom rozhlase a zverejnený na webovom
sídle obce.

Článok 10 - spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých
batérií a akumulátorov
1. Obec má uzatvorenú zmluvu s OZV alebo treťou osobou pre batérie a akumulátory, ktorá
prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene
vyzbieranými z komunálnych odpadov.
2. Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na mieste určenom
obcou, dvor č. 99, v dňoch, ktoré obec vopred vyhlási v miestnom rozhlasom a zverejní
na úradnej tabuli a webovej stránke.

Článok 11 - spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárnych
liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok
1. V zmysle zákona o odpadoch, sú verejné lekárne povinné zhromažďovať fyzickými
osobami/držiteľmi nespotrebované veterinárne a humánne lieky.
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Článok 12 - spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov
a tukov z domácností
1. Na území obce je zabezpečený zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov.
2. Prepravu a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov z domácností zabezpečuje výhradne
odborne spôsobilá spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
3. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania
zabezpečujú samostatne na mieste určenom obcou, dvor č. 99.

Článok 13 - spôsob zberu objemného odpadu a odpadu s obsahom škodlivín (odpadové
motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)
1. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemného
odpadu a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
2. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného a nebezpečného
odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného
systému obce (v miestnom rozhlase a na úradnej tabuli, na webovej stránke obce).
3. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice,
laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie
rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo
obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami a pod.
Článok 14 - spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – nakladanie
s odpadovými pneumatikami
1. Na území obce je zabezpečený zber opotrebovaných pneumatík.
2. Občania môžu opotrebované pneumatiky bezplatne odovzdať na mieste určenom obcou,
dvor č. 99, v dňoch, ktoré obec vopred vyhlási v miestnom rozhlasom a zverejni na úradnej
tabuli a webovej stránke obce.

Časť IV.
Článok 15 - spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v katastrálnom
území obce, oznámi túto skutočnosť obci:
a) na adresu obecného úradu
b) e-mailom: obecnyurad@velkelovce.sk
c) telefonicky: 035 6589 121

Článok 16 – prevádzkovanie zberného dvora
1. Obec neprevádzkuje zberný dvor.
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Článok 17 - spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1. Zber drobného stavebného odpadu (ďalej len „DSO“) sa uskutočňuje formou množstvového
zberu. Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená
vo všeobecne záväznom nariadení – miestne dane a poplatky.
2. DSO sa je možné odovzdať na mieste určenom obcou – dvor č. 99, v dňoch určených
obcou. Harmonogram zberu je vyhlasovaný v miestnom rozhlase a zverejnený na webovej
stránke obce.

Časť V.
Článok 18 - záverečné ustanovenia
1. Toto VZN č. 3/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11.12.2020,
uznesením č. VIII/2020
2. Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2016 zo dňa
24.06.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
3. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady budú upravené v iných nariadeniach.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.

Vo Veľkých Lovciach, dňa 14.12.2020

........................................
Ing. Libor Kráľ, v. r.
starosta obce
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