Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 3/2021
o nakladaní s odpadmi na území obce Ľubotice
Obec Ľubotice v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. zákon o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a
t o t o
v š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e.
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy a pôsobnosť
(1) Toto VZN určuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Ľubotice s cieľom vytvoriť systém zberu, prepravy,
zabezpečenia zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu.
(2) Toto nariadenie je záväzné pre pôvodcov odpadov a všetky fyzické osoby (občania) a pre
všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (podnikatelia), ktoré sa zúčastňujú
na nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi pochádzajúcimi
z územia obce.

II. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 2
Základné pojmy
(1) 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 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, 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.
(2) Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

(3) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
(4) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov;
sú to najmä odpady zo zelene, zemina, drevo, odpad z potravín, kuchynský odpad z domácností
a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky, odpady z papiera a lepenky.
(5) Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom nie
je možné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad (napr. časti nábytku, sanita,
koberce, tabuľové sklo, okná, dvere a pod.).
(6) 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.
(7) Oprávnená osoba je osoba, ktorá na území obce vykonáva nakladanie s komunálnymi
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na základe zmluvy uzatvorenej s Obcou
Ľubotice (ďalej len „obec“) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. zákon o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a týmto nariadením.
Článok 3
Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu
(1) Pôvodca a držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:
a) nakladať s odpadmi v súlade s týmto VZN a pri tom je povinný chrániť zdravie ľudí a životné
prostredie,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v obci,
c) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
d) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady za účelom
ich zberu na miesta určené obcou,
e) zapojiť sa do triedeného zberu komunálneho zavedeného v obci, v zmysle vytvorených
podmienok.
(2) Zakazuje sa:
a) zhromažďovať, ukladať, ponechať a zneškodňovať komunálny odpad a drobný stavebný
odpad na verejných priestranstvách (chodníky, parkoviská, zeleň a pod.),
b) uložiť, ponechať alebo zneškodniť komunálny odpad a drobný stavebný odpad inak a na
inom mieste ako je to uvedené v tomto VZN,
c) ukladať komunálny odpad a drobný stavebný odpad do veľkoobjemového kontajnera
umiestneného na cintoríne.
d) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov,
vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, s výnimkou prípadu, na ktorý bol
vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,
e) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach.

Článok 4
Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu odpadu
(1) Oddelene zbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu sa
rozumie:
a) elektroodpad z domácností,
b) použitá batéria alebo akumulátor – prenosná, automobilová,
c) odpady z obalov – papier, sklo, plasty, kovy a aj viacvrstvový kombinovaný materiál,
d) odpady z neobalov – papier, plast, sklo, viacvrstvový kombinovaný materiál.
(2) Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného
nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného
prúdu zodpovedá zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov.
Článok 5
Zber, preprava komunálneho odpadu a jeho zložiek
Vykonávať na území obce zber a výkup, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych
odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný
zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak
ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území
obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou
zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému
združeného nakladania o odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
III. ČASŤ
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI
ODPADMI
Článok 6
Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
(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) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a zahŕňa ich do
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(3) Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky
rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu,
na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady spôsobené nedôsledným
triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady podľa osobitného predpisu.

(4) Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu odpadu, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo
organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom
odpadu v tejto obci.
(5) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie zmesového komunálneho
odpadu, vytriedených zložiek, drobného stavebného odpadu, objemných odpadov a odpadov
s obsahom škodlivín môže len organizácia, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.
(6) Harmonogramy zvozu sú zverejnené na webovom sídle a každoročne doručené do každej
domácnosti v obci.
(7) Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
objemného odpadu a odpadu z obsahom škodlivín osobitným oznamom, pričom využije
obvyklé spôsoby oznamovania.
(8) 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 drobnými stavebnými odpadmi.
Článok 7
Systém zberu odpadov
(1) Na území obce sú zavedené tieto spôsoby zberu odpadov:
a) zber zmesového komunálneho odpadu,
b) množstvový zber odpadu,
c) zber triedeného odpadu,
d) zber nebezpečného odpadu,
e) zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu.
Článok 8
Systém zberu zmesového komunálneho odpadu
(1) Na zber zmesového komunálneho odpadu obec určuje KUKA nádoby 110 l pre rodinné
domy a kontajnery 1100 l pre bytové domy.
(2) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a) cestou obecného úradu zabezpečiť si potrebný počet zberných nádob,
b) umiestniť zberné nádoby na vlastnom pozemku,
c) ukladať odpad do zberných nádob tak, aby sa dali uzatvoriť, aby z nich pri vývoze odpad
nevypadával,
d) starať sa o čistotu zberných nádob a ich okolia,
e) v deň odvozu zabezpečiť prístup k zberným nádobám.
(3) Zakazuje sa:
a) ukladať do zberných nádob tekutý odpad a telá uhynutých zvierat,
b) zhromažďovať do komunálneho odpadu nebezpečné zložky odpadu,
c) preťažovať zberné nádoby,
d) spaľovať odpad v zberných nádobách.

(4) Na území obce sa uplatňuje intervalový systém odvozu netriedeného komunálneho odpadu.
Interval odvozu je pre rodinné domy 1 x za 2 týždne a pre bytové domy 1 x za týždeň.
(5) Zber, prepravu a zneškodňovanie netriedeného komunálneho odpadu vykonáva na území
obce zmluvne oprávnená osoba, ktorou sú Technické služby mesta Prešov.
(6) Maximálny počet 110 l KUKA nádob je :
- pre 1 až 4 člennú rodinu - 1 ks
- pre viac ako 4 člennú rodinu - 2 ks
Článok 9
Množstvový zber zmesových komunálnych odpadov
(1) Množstvový zber odpadov je zber zmesového komunálneho odpadu, ktorý je na území obce
zavedený pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.
(2) Pre množstvový zber komunálneho odpadu obec určuje tieto typy zberných nádob, z ktorých
si držiteľ komunálneho odpadu môže vybrať:
a) KUKA nádobu 110 l,
b) kontajner 1100 l,
c) veľkoobjemový kontajner.
(3) Pri množstvovom zbere komunálneho odpadu si držiteľ odpadu individuálne určí interval
odvozu z týchto možností:
a) jeden krát za týždeň
b) jeden krát za 2 týždne
c) jeden krát za mesiac.
(4) Výber zbernej nádoby a interval odvozu komunálneho odpadu je držiteľ komunálneho
odpadu povinný písomne oznámiť OcÚ do 31.1. príslušného roka alebo do 30 dní odo dňa
vzniku povinnosti platiť poplatok.
(5) Pre množstvový zber odpadov v plnom rozsahu platia ustanovenia čl. 8 odst. 2, 3 a 5 tohto
VZN.
Článok 10
Nakladanie s objemným odpadom
(1) Objemné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo: 20 03 07 objemný odpad – O.
(2) Zber objemného odpadu od fyzických osôb je zabezpečený pristavením veľkoobjemového
kontajnera 1 krát týždenne (v sobotu) pri športovom areáli.
(3) Objemný odpad môže pôvodca odpadu – fyzická osoba ukladať aj na zberný dvor na
Bajkalskej ul. č. 33 v Prešove v súlade s ich prevádzkovým poriadkom.
Článok 11
Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok
(1) Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a
akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,

laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie
rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami.
(2) Elektroodpad z domácností - akumulátory, batérie a vyradené elektrické a elektronické
zariadenia môžu občania v nerozobratom stave odovzdávať v obchodoch, ktoré predávajú tieto
elektrické batérie alebo v zberni kovového šrotu spoločnosti SLUŽBA ČAĎU s. r. o., Za
potokom 22, Ľubotice bez poplatku.
(3) Ostatný odpad s obsahom škodlivých látok môžu občania odovzdávať v zberni kovového
šrotu spoločnosti SLUŽBA ČAĎU s. r. o., Za potokom 22, Ľubotice bez poplatku.
(4) Odpadové (nespotrebované) veterinárne a humánne lieky sú fyzické osoby povinné
odovzdať vo verejných lekárňach1.
(5) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý
zabezpečuje obec. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať bezplatne distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis)
okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
Článok 12
Nakladanie s drobným stavebným odpadom
(1) Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:
• 20 03 08 - drobný stavebný odpad – O.
(2) K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác
patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
(3) Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výšku poplatku
za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Drobné stavebné odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác je fyzická osoba povinná
ukladať za poplatok na zberný dvor na Bajkalskej ul. č. 33 v Prešove. Pri odovzdaní drobného
stavebného odpadu sa občan preukáže občianskym preukazom a zároveň obdrží potvrdenie
o množstve odovzdaného stavebného odpadu. Poplatok v zmysle § 52 ods. 3 VZN č. 5/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je
občan povinný uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu do 7 dní od odovzdania odpadu
na zbernom dvore.
(5) Za nakladanie so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií2), ktoré vznikli pri
výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii, je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané
stavebné povolenie. Na tieto odpady sa nevzťahujú ustanovenia tohto VZN.

§ 74 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1

2

§ 77 zákona č. 79/2015 Z. z.

Článok 13
Nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
(papier, plasty, sklo a kovy)
(1) Na území obce sa organizuje triedenie a zber týchto zložiek komunálneho odpadu:
a) plasty
b) papier a lepenka (kartóny)
c) sklo
d) viacvrstvové kombinované materiály a drobný kovový odpad (VKMK)
(2) Vytriedené zložky komunálneho odpadu je pôvodca komunálnych odpadov povinný vložiť
do zberných nádob určených na triedený odpad, kde modrá zberná nádoba je určená pre
uloženie papiera, žltá pre uloženie plastov, zelená pre uloženie skla a VKMK do zberných
vriec.
Článok 14
Spôsob zberu textilu
(1) Občania môžu odovzdať textil, odevy a obuv na zberný dvor na Bajkalskej ul. č. 33 v
Prešove v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.
Článok 15
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
(1) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
c) jedlé oleje a tuky z domácností.
(2) Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:
• 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu
z cintorínov,
• 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
• 20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností.
(3) Na území obce sa v individuálnej bytovej výstavbe nezavádza triedený zber komunálneho
odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností z dôvodu, že si obec
uplatňuje výnimku podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, nakoľko 100 % domácností
kompostuje vlastný odpad na základe Dohody o domácom kompostovaní uzatvorenou medzi
obcou Ľubotice a pôvodcom komunálneho odpadu.
(4) Na území obce sa v komplexnej bytovej výstavbe na uliciach Hapaková, Tekeľová,
Sekčovská, Šípková zavádza triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad z domácností.
(5) Odpad z dreva, ktorý nemôže jeho pôvodca skompostovať, môže bezplatne odovzdať na
zberný dvor Bajkalská ul. č. 33 v Prešove alebo v areáli spoločnosti Polytrans, s.r.o.,
Bardejovská 24, Ľubotice.

(6) Zber, prepravu, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri údržbe
verejnej zelene zabezpečuje oprávnená osoba.
(7) Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene vznikajúce u právnickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa sú jeho pôvodcovia povinní zbierať na vlastné náklady. Tento odpad môžu
zhodnocovať na svojich pozemkoch kompostovaním, alebo jeho zber môžu zabezpečiť
prostredníctvom oprávnenej osoby.
(8) Zber jedlých olejov a tukov prebieha do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú
umiestnené pri športovom areáli.
Článok 16
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne
(1) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania, ako prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom na vlastné náklady v zmysle zákona, na základe zmluvy
s organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom.
(2) Prevádzkovateľ kuchyne nesmie biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
ukladať do zberných nádob na zhromažďovanie komunálnych odpadov a musí byť skladovaný
tak, aby sa k tomuto odpadu nedostali hlodavce, iné živočíchy, hmyz a nepovolané osoby.
(3) Zberné nádoby prevádzkovateľa kuchyne určené na zhromažďovanie biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu musia byť umiestnené v areáli
prevádzkovateľa kuchyne.
Článok 17
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
(1) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť Okresnému
úradu v Prešove, Námestie mieru č.2, 081 92 Prešov, alebo Obecnému úradu v Ľuboticiach,
Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice.3)
(2) Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická
osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
(3) Oznámenie obsahuje najmä :
a) katastrálne územie, list vlastníctva, parcelné číslo nehnuteľnosti kde sa nezákonne
umiestnený odpad nachádza,
b) druh odpadu (zmesový komunálny odpad, objemný odpad, stavebný odpad, odpad
s obsahom škodlivín, apod.),
c) druh pozemku – spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok, pobrežné
pozemky, inundačné územia a pod.,
d) množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom.
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IV. ČASŤ
KONTROLNÁ ČINNOSŤ, PRIESTUPKY A SANKCIE
Článok 18
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonávať:
a) poverení zamestnanci obce,
b) príslušná komisia obecného zastupiteľstva,
c) kontrolór obce,
d) mestská polícia na základe uzavretia zmluvy o spolupráci.
Článok 19
Priestupky a sankcie
(1) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115
zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
(2) Obec môže podľa § 115 ods. 2 písm. a) uložiť pokutu do 1 500 eur.

V. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 22
Záverečné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice toto VZN o nakladaní s odpadmi na území obce
Ľubotice prijalo dňa 13.12.2021
(2) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 4/2016 z 12.12.2016 o odpadoch.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022.

JUDr. Miroslav Makara v.r.
starosta obce

