Systém nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi a triedeným odpadom
v obci Varín
Systém zberu komunálnych odpadov v obci určený pôvodcom odpadov je vypracovaný podľa
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. 8/2016
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. (Doplňujúce informácie sú napísané
„kurzívou“)

NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM
•

•

•

Pôvodcovia odpadov a držitelia odpadov sú povinní vytvorený komunálny odpad najskôr
vytriediť na jednotlivé druhy odpadov - zložky, ktoré patria do triedeného zberu a ktoré sa
oddelene zbierajú.
Vytriedené zložky sú pôvodcovia odpadov povinní jednotlivo ukladať podľa druhu odpadu do
nádoby alebo kontajnera určených na tento účel alebo pripraviť na iný nariadením určený spôsob
zberu a prepravy.
Zvyškový komunálny odpad uložiť do nádoby alebo kontajnera určených na ukladanie
zmesového komunálneho odpadu.

Zberné nádoby a kontajnery, do ktorých sa ukladá zmesový komunálny odpad
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OBYVATEĽ (pôvodca odpadu)
ZBERNÉ NÁDOBY, KTORÉ OBEC URČILA NA UKLADANIE ZMESOVÉHO
KOMUNÁLNEHO ODPADU A SPÔSOB JEHO ZBERU URČENÝ DOMÁCNOSTIAM
1. RODINNÉ DOMY:
Zberná nádoba s objemom 110 litrov (valcovitá kovová) alebo s objemom 120 litrov (hranatá čierna
plastová s kolieskami) v počte 1 kus
•

•

určená je pôvodcom odpadov s počtom 1 až 4 osoby v rodinnom dome. V opodstatnenom
prípade – štvorčlennej rodine s maloletým dieťaťom obec môže povoliť ďalšiu nádobu
s objemom 110 litrov alebo 120 litrov na obdobie do troch rokov veku dieťaťa (zvýšená
produkcia jednorazových plienok, ak tieto u dieťaťa používajú).
Nádobu si zabezpečí pôvodca odpadu u obci (zvyčajne vlastník rodinného domu alebo stavby
alebo platiteľ poplatku) za odplatu: aktuálna výška odplaty je 26,00 eur za 110 litrovú kovovú
nádobu; 20,00 eur za 120 litrovú čiernu plastovú nádobu s kolieskami.

Zberná nádoba s objemom 240 litrov (hranatá s kolieskami z plastu čiernej farby)
(jej alternatíva sú malé nádoby v počte 2 kusy s objemom 110 litrov alebo 120 litrov)
•
•

•

určená / určené sú pôvodcom odpadov s počtom 5 a viac osôb v rodinnom dome.
Nádobu si zabezpečí pôvodca odpadu (zvyčajne vlastník rodinného domu alebo inej stavby alebo
platiteľ poplatku) u obci za odplatu: aktuálna výška odplaty za nádobu s objemom 240 litrov je
30,50 eura.
Odplata sa zaplatí v hotovosti do pokladne Obce Varín pred vydaním nádoby.

Všeobecné pokyny ku zberným nádobám
•

•
•
•
•
•
•

•

Každá nádoba musí byť označená súpisným číslom domu (stavby).
Ak stavba nemá súpisné číslo, treba nádobu (až do pridelenia súpisného čísla) označiť iným
vhodným spôsobom (podľa pokynov príslušného zamestnanca obce pri ohlásení nového
zberného miesta).
Výška odplaty za zbernú nádobu sa môže zmeniť podľa nadobúdacích nákladov obce.
Na ukladanie zmesového komunálneho odpadu obec vydá nádobu len čiernej farby (kvôli
farebnému rozlíšeniu nádob na ukladanie jednotlivých druhov triedeného odpadu).
Frekvencia zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov je jeden krát
za 14 dní.
Počas veľkonočných a vianočných sviatkov môže byť jeden mimoriadny zber naviac.
Zber a preprava sa vykonáva spravidla v každú druhú stredu.
Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva zvyčajne v každý druhý utorok
pre obyvateľov rodinných domov na uliciach: Koňhorská, Farská, Športová, Na Rybníkoch, Kpt.
Ladislava Pfliegla, Pod Vajánkom, Hlboké, Starohradská, Pltnícka, Ku Železnej studničke, od 1.
januára 2019 platí ak pre ulice: Antona Bernoláka a Záhumnie I. až Záhumnie IV. (z dôvodu
zvýšenia zberných miest a nádob, v jeden deň (len v stredu) nie je možné zo strany prepravcu
túto službu zaistiť).
Ak má pôvodca odpadu mimoriadne a jednorazovo viac zmesového komunálneho odpadu (napr.
z dôvodu rodinnej slávnosti), môže ho uložiť do plastového vreca a vyložiť v deň zberu
a prepravy ku svojej nádobe, zároveň treba obci oznámiť túto skutočnosť - vrece s odpadom,
prípadne ďalšiu nádobu naviac. Pracovníci prepravcu (zberovej spoločnosti) odpadu
neoznámené vrecia s odpadom navyše, z bezpečnostných dôvodov, nemusia prevziať.
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•

•
•
•

V prípade, že si pôvodca odpadov zabezpečí zbernú nádobu z iných zdrojov, je povinný obci
oznámiť túto skutočnosť (oznámi počet a veľkosť nádoby) a v prípade nového alebo iného
pôvodcu odpadov, je povinný oznámiť obci aj nové alebo obnovené zberné miesto.
Všetky náležitosti ohľadom nakladania s odpadom a zakúpenie nádob možno vybaviť na
oddelení miestnych daní, kancelária dvere č. 5, 0911 704 780
Pôvodca odpadu je povinný vyprodukovaný komunálny odpad najskôr vytriediť.
Do zberných nádob neukladajte nevytriedený odpad ani stavebný odpad

2. BYTOVÉ DOMY:
Zmesový komunálny odpad z domácností v bytových domoch sa ukladá do kontajnerov, ktoré sú
umiestnené v ich bezprostrednej blízkosti.
Pre bytový dom (s väčším počtom bytov) je určený zberný kontajner s objemom 1100 litrov alebo 770
litrov a objem kontajnera sa určuje:
•
•
•

•
•
•
•
•

1 kus s objemom 110 litrov na 1 bytovú jednotku s prepočítaním počtu bytov a objemu 110 litrov
na kontajner s objemom 770 litrov alebo 1100 litrov z kovu alebo čierneho plastu.
Fekvencia zberu a prepravy je jeden krát za dva týždne;
Ak celkový objem na príslušný počet bytov presahuje objem 770 litrov alebo 1100 litrov, obec
môže určiť frekvenciu odvozov jeden krát za týždeň. (Posudzuje sa aj skutočnosť, či je bytová
jednotka obývaná).
Počas veľkonočných a vianočných sviatkov môže byť jeden mimoriadny zber navyše pri
frekvencii zberu a prepravy 1 krát za 14 dní.
Zberný kontajner si zabezpečia vlastníci bytov sami alebo prostredníctvom obce na vlastné
náklady (tak, ako vlastníci rodinných domov).
Pôvodca odpadu je povinný vyprodukovaný komunálny odpad najskôr vytriediť.
Do zberných kontajnerov neukladajte nevytriedený odpad ani stavebný odpad.
Tento pôvodca odpadov, ktorý je obyvateľom obce (t. z. má hlásený trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt v obci) a zároveň užíva ďalšiu nehnuteľnosť, napr. chatu, kde vytvorí komunálny odpad,
takýto odpad je povinný uložiť do zbernej nádoby alebo kontajnera na adrese svojho trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu na území obce Varín.

(Jednoducho, občan Varína tento odpad (z chaty) si musí priniesť domov a uložiť ho do svojej
nádoby pri rodinnom dome alebo do spoločného kontajnera, ak býva v bytovom dome).

UŽÍVATEĽ NEHNUTEĽNOSTÍ
pôvodca odpadu, ktorý v obci nemá hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a je oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť na území obce (a platí poplatok)
ZBERNÉ NÁDOBY, KTORÉ OBEC URČILA NA UKLADANIE ZMESOVÉHO
KOMUNÁLNEHO ODPADU A SPÔSOB JEHO ZBERU URČENÝ UŽÍVATEĽOM
NEHNUTEĽNOSTÍ NA ÚZEMÍ OBCE
Na účel užívanie nehnuteľnosti ako nehnuteľnosť sa myslí: stavba alebo jej časť, tzn. dom, chata alebo
chalupa, záhradný domček v intraviláne obce alebo iný objekt, ktorý nie je stavbou, tzn. rozostavaný
dom alebo chata alebo chalupa v intraviláne obce alebo iný objekt s plochou do 25 m2 podľa stavebného
zákona alebo byt, garáž, garážové stojiská, záhrady v intraviláne obce a pod.
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Zberná nádoba na ukladanie zmesového komunálneho odpadu a spôsob zberu určený užívateľom
nehnuteľností na území obce (intravilán obce)
•
•

•
•
•

Najmenej 1 kus s objemom 110 litrov alebo 120 litrov
Frekvencia zberu a prepravy jeden krát za dva týždne podľa zavedeného harmonogramu, pokiaľ
prístupová komunikácia umožňuje vjazd zberového auta. Platí aj pre garáže, garážové stojiská
a záhrady v intraviláne obce.
Každá nádoba musí byť označená súpisným číslom domu (stavby).
Ďalšie pokyny viď vyššie Všeobecné pokyny ku zberným nádobám
Pôvodca odpadu je povinný vyprodukovaný komunálny odpad najskôr vytriediť

Zberný kontajner na ukladanie zmesového komunálneho odpadu a spôsob zberu určený
užívateľom nehnuteľností na území obce - v extraviláne obce (lokalita Koňhora a lokalita všeobecne
„pod Jedľovinou“)
•

•
•
•

Kontajner s objemom 1100 litrov z kovu (čierneho plastu) umiestnené na stojisku zberných
nádob na verejných priestranstvách:
 2 kusy pre lokalitu Koňhora: umiestnenie kontajnerov:
1. ulica Koňhorská (pri „Pallovcoch“), 2. ulica Koňhorská – obratisko autobusov
 3 kusy pre lokalitu pod Jedľovinou: umiestnenie - ulica Ku Železnej studničke.
Frekvencia zberu a prepravy je 1 x 7 dní.
Uvedený systém platí pre pôvodcov odpadov, ktorými sú chatári, záhradkári s výnimkou:
V prípade, že je tento pôvodca odpadu obyvateľom obce (t. z. má hlásený trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v obci a vlastní napr. chatu), zmesový komunálny odpad je povinný uložiť do
zbernej nádoby alebo kontajnera na adrese svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
na území obce Varín.

•

Pôvodca odpadu je povinný vyprodukovaný komunálny odpad vytriediť.

•

Do zberných nádob a kontajnerov neukladajte nevytriedený odpad ani stavebný odpad.

PÔVODCA ODPADU, KTORÝ VYTVORÍ KOMUNÁLNY ODPAD NA
VEREJNOM PRIESTRANSTVE OBCE
ZBERNÉ NÁDOBY NA KOMUNÁLNY ODPAD UMIESTNENÉ NA VEREJNÝCH
PRIESTRANSTVÁCH OBCE:
• malé smetné nádoby a koše z kovu v drevených stojanoch (v parku a na ďalších verejných
priestranstvách)
•

plastové vrecia vložené v stojanoch (na verejne prístupných miestach pri konaných
spoločenských a športových podujatiach). Plastové vrecia sú určené len na ukladanie ľahkého
odpadu.

•

Uvedené nádoby a vrecvia neslúžia na ukladanie odpadov z domácností ani zo stálych alebo
príležitostných prevádzok, slúžia na odpad vyprodukovaný návštevníkmi obce alebo turistami.

NÁJOMCA HROBOVÉHO MIESTA A NÁVŠTEVNÍK CINTORÍNA
Odpad z cintorína, ktorý nemožno vytriediť, uloží do zberných nádob, ktorými sú:
•

plastové vrecia v stojanoch (tieto vrecia sú určené len na ukladanie ľahkého odpadu – napr.
obaly zo sviečok, znečistený papier, drobné predmety. Rozhodne tu nepatria plastové kytice,
skaly, hlina, ťažké dekorácie)
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•
•
•

otvorené veľkoobjemové kontajnery
Biologicky rozložiteľný odpad z cintorína, t. z. aj z hrobových miest je pôvodca odpadov povinný
uložiť do samostatného kontajnera na biologicky rozložiteľný odpad.
Veľkoobjemové kontajnery na miestnom cintoríne nie sú určené na ukladanie stavebného odpadu
z hrobových miest a nie sú určené ani na ukladanie stavebného odpadu, objemného odpadu,
zeleného odpadu zo záhrad alebo komunálneho odpadu z domácností.

•

Pôvodca odpadu je povinný vyprodukovaný odpad z hrobových miest vytriediť.

•

Z dôvodu predchádzania vzniku hlavne plastového odpadu, odporúčame prehodnotiť
používanie plastových dekoračných predmetov a úžitkových predmetov obsahujúcich plasty na
hrobových miestach. (Vám, ktorí tak už robíte, ďakujeme)
(Kahance zo syntetických látok sa rozpadávajú dlhšie ako rakva so zosnulým)

STAVEBNÝ ODPAD Z HROBOVÝCH MIEST zabezpečuje:
• podnikateľ, ktorý, na základe objednávky alebo zmluvy o dielo uzatvorenej s nájomcom
hrobového miesta, vykoná úpravy na hrobovom mieste. Zlikvidovanie takéhoto odpadu je
povinný preukázať obci,
• ak nájomca hrobového miesta vykoná úpravy hrobového miesta svojpomocne, zlikvidovanie
stavebného odpadu zabezpečí tento nájomca prostredníctvom obce: oznámi, že má takýto odpad
a s vlastnou prepravou ho môže, len spolu so zamestnancom obce, uložiť do kontajnera určeného
na tento účel. Takýto odpad sa považuje za drobný stavebný odpad (DSO), kde obec nariadením
zaviedla množstvový zber, kde je sadzba 0,020 eura za kilogram drobného stavebného odpadu
bez obsahu škodlivín (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod). Povinnosť preukázať
nakladanie s odpadmi je v rozhodnutí obce (správcu cintorína), ktorým sa povoľujú stavebné
alebo udržiavacie práce na hrobovom mieste.
• Spôsob likvidácie odpadu je súčasťou oznámenia o práci na pohrebisku, ktoré je nájomca
povinný podať obci ešte pred začatím prác na hrobovom mieste.

PRÍLEŽITOSTNÍ PREDAJCOVIA NA TRHOVOM MIESTE
NA UKLADANIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU POUŽÍVAJÚ:
•

Nádobu s objemom 240 litrov umiestnenú na trhovisku (odpad, ktorý predajca vyprodukuje
pri činnosti, ktorá je predmetom jeho podnikania, si zabezpečuje na vlastné náklady. Taký odpad
nie je komunálny odpad). Táto nádoba neslúži na odpad od iných podnikateľov na území obce

•

Pôvodca odpadu je povinný vyprodukovaný komunálny odpad vytriediť.

•

Do zbernej nádoby neukladajte nevytriedený odpad ani stavebný odpad.
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VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
• Do zberných nádob a kontajnerov určených na zmesový komunálny odpad
 UKLADAJTE len zvyškový komunálny odpad, to znamená zmesový komunálny odpad, ktorý
zostane po vytriedení všetkých zložiek, ktoré patria do triedeného zberu a oddelene sa zbierajú
alebo odpad, ktorý už nie je možné ďalej vytriediť.
 NEUKLADAJTE jednotlivo vytriedené zložky komunálneho odpadu, ktoré patria do triedeného
zberu a odpady, ktoré sa oddelene zbierajú:





PLASTY



SKLO



PAPIER A LEPENKA



KOVY



OBALY Z VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE
LEPENKY (tzv. „Tetra Pack“)



BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD (kuchynský odpad)



BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD (zelený odpad zo záhrad)



NEBEZPEČNÉ ODPADY (odpady obsahujúce škodliviny)



PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY



ŽIARIVKY A INÉ SVETELNÉ ZDROJE)



ELEKTROODPAD



NEPOUŽITÉ LIEKY A LIEČIVÁ (alebo po skončení ich doby spotreby) a zdravotnícke
pomôcky



ŠATSTVO



TEXTIL



OBJEMNÝ ODPAD



DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (ak je v nej uložený, nádoba nebude vyprázdnená)



PNEUMATIKY

Odpady z vlastnej podnikateľskej činnosti si zabezpečuje podnikateľ prostredníctvom
oprávnenej organizácie (oprávnená na nakladanie s odpadmi).



Stavebný odpad zo stavieb a rekonštrukcií stavieb nie je súčasťou komunálneho odpadu.



Nakladanie s takýmto odpadom si zabezpečuje stavebník na vlastné náklady alebo firma
prostredníctvom oprávnenej organizácie.
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ZBER A PREPRAVA KOMUNÁLNEHO ODPADU
VŠEOBECNÉ POKYNY (zhrnutie)
Pôvodca komunálneho odpadu resp. držiteľ komunálneho odpadu je povinný zriadiť si vyhradené miesto
pre zbernú nádobu alebo nádoby. Pri jeho určovaní a umiestnení zberných nádob musí dbať na to, aby:
•

Vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným nádobám na účel
prepravy

•

Zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo verejnom priestranstve

•

Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať, a tie, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po
vložení odpadov uzavrieť

•

Za čistotu a poriadok na stojisku zberných nádob zodpovedá pôvodca odpadu. Za znečistenie
vzniknuté počas odvozu odpadu zodpovedá prepravca.

•

V zimnom období treba sprístupniť nádoby pracovníkom zberovej spoločnosti – odhrnúť sneh
a poklop očistiť od snehu.

•

Nádoby, ktoré pôvodcovia komunálnych odpadov resp. držitelia komunálnych odpadov vlastnia
alebo majú v prenájme, používajú len na určený účel: na ukladanie zmesového komunálneho
odpadu (alebo na ukladanie jednotlivo vytriedenú zložku podľa druhu odpadu)

•

Pre identifikáciu musia byť zberné nádoby označené súpisným číslom stavby alebo skráteným
názvom podnikateľa alebo právnickej osoby.

•

Na chodníkoch a komunikáciách môžu byť zberné nádoby umiestnené len na dobu nevyhnutnú
na účel zberu a prepravy odpadov.

•

Každá nádoba má určenú maximálnu hmotnosť a ak je (hlavne plastová) nádoba preťažená, pri
vyprázdňovaní sa môže poškodiť. Takto poškodenú nádobu zberová spoločnosť (prepravca)
nenahradí.

•

Zbernú nádobu poškodenú z iných dôvodov, počas vyprázdňovania v deň zberu a prepravy
komunálnych odpadov zamestnancami zberovej spoločnosti, nahradí pôvodcovi resp. držiteľovi
odpadu táto spoločnosť (prepravca).

•

Každý, kto vykonáva sezónnu vlastnú podnikateľskú činnosť (predajný stánok alebo bufet alebo
iné podobné zariadenie) alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných alebo otvorených
priestranstvách na území obce, je povinný zabezpečiť:


toto priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na komunálny odpad,



zabezpečiť na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadu zo
zberných nádob, ktorý mu vznikol v súvislosti s touto činnosťou a zabezpečiť čistotu
a poriadok do 3 m od zariadenia alebo ako určí obec podľa rozlohy podujatia.

Zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vykonáva zmluvný partner obce (zberová spoločnosť
alebo prepravca) podľa obidvomi stranami odsúhlaseného plánu – Harmonogram na zber a prepravu
komunálnych odpadov - vydaného na príslušný kalendárny rok. Harmonogram je k dispozícii vo
farebnom tlačenom vyhotovení na obecnom úrade počas celého príslušného kalendárneho roka od jeho
tlačeného vydania, celoročne je zverejnený na webovej stránke obce (www.varin.sk) a začiatkom resp.
koncom kalendárneho roka je distribuovaný do každej domácnosti.
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VŠEOBECNÉ ZÁKAZY
podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Zakazuje sa :
•

uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade
so zákonom a všeobecne záväzným nariadením,

•

zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch

•

zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk),
vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí a oceánov,

•

vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním
činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,

•

riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok,

•

zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol
vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch

•

spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach,

•

ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad
ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho
odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,

•

vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov a
neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez
zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto
činnosť uzavretú zmluvu s obcou,

•

ukladať na verejné priestranstvá alebo ku zberným nádobám a kontajnerom umiestneným na
verejných priestranstvách vrecia s odpadom, objemný odpad, stavebný odpad alebo iný odpad.
Zákaz platí aj v prípade, že sú zberné nádoby a kontajnery už naplnené (alebo preplnené, aj napr.
na vytriedené zložky komunálneho odpadu),

•

vyberať zo zberných nádob a kontajnerov v nich uložený zmesový komunálny odpad alebo
vytriedený komunálny odpad za účelom ich speňaženia alebo na iný účel,

•

akýmkoľvek spôsobom a formou poškodzovať zberné nádoby a kontajnery,

•

vykonávať na zberných nádobách a kontajneroch hocijaké úpravy a zakazuje sa s nimi
manipulovať alebo prevážať ich na iné miesto. Zákaz neplatí pre zamestnancov obce alebo obcou
poverené osoby.

•

podnikateľovi vhadzovať alebo odkladať odpad, ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone
činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti podnikateľa, alebo komunálny odpad
podnikateľa do nádob a kontajnerov alebo k nádobám a kontajnerom určeným na komunálny
odpad umiestneným na verejnom priestranstve obci.

Strana 8 z 8

