Obec Lúčnica nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení noviel, v spojení s ust. § 4, ods. 3 písm. f) a g) zákona a v súlade s ust. § 39 zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch, ako aj v súlade so zákonom č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady § 77 až § 83 v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LÚČNICA NAD ŽITAVOU
O ODPADOCH
č. 2/2011

§1
Účel nariadenia
1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
2. Toto VZN sa vydáva s cieľom:
– určiť systém zberu odpadov na území obce Lúčnica nad Žitavou v súlade so zákonom
o odpadoch
– č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
– zabezpečiť, umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce
Lúčnica nad Žitavou za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s uvedeným
zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky
komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu
– zabezpečiť podľa potreby (najmenej dvakrát do roka) zber a prepravu objemných odpadov
za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, ako aj oddelenie vytriedených odpadov
z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov
– ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom,
– ustanoviť spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob separovaného zberu
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobným stavebným
odpadom, ako i určiť miesta na ukladanie, zhodnotenie a zneškodňovanie týchto odpadov
– ustanoviť podrobnosti o nakladaní a preprave separovaného odpadu a určenie zložiek
separovaného zberu v obci Lúčnica nad Žitavou
– ustanoviť miestny poplatok za zber , prepravu a zneškodňovanie odpadov v obci Lúčnica
nad Žitavou.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Podľa zákona o odpadoch:
a)
Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území
obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti
fyzických osôb alebo právnických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti
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obce – čistenie verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe
verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov.
b)
Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebného úradu, alebo
na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (stavebný zákon).
c)
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
d)
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou vzniká odpad, alebo ten, kto vykonáva
úpravu ,zmiešavacie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloženia týchto odpadov
e)
Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba,
u ktorej sa odpad nachádza
f)
Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
g)
Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov.
h)
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
i)
Objemný odpad je odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nevojde do bežných zberných
nádob používaných v obci alebo jeho množstvo presahuje objem, ktorý je možné
štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
Objemným odpadom sa rozumie najmä starý nábytok a iné odpady, ktoré sa nezmestia do
nádob na zber KO, nie odpad z búracích prác, stavebný odpad, a pod.

2. Podľa zákona o miestnych poplatkoch:
Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností, bytu alebo nebytového priestoru.
Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom
zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa
obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.
§3
Pravidlá nakladania s odpadmi
1. Obec v rámci zavedeného systému zberu odpadov:
– zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu KO vznikajúcich na jeho území za účelom
ich zhodnocovania alebo zneškodňovania v súlade so zákonom
– zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci.Nárok na 2 zberné
nádoby do domácnosti vzniká vtedy, ak je v rodinnom dome 5 a viac osôb prihlásených na
trvalý pobyt.
– zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky KO v rámci
separovaného zberu
– zabezpečuje podľa potreby najmenej dvakrát do roka veľkokapacitné kontajnery - zber a
prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a DSO.
2. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto nariadením sa vyhlasuje za záväzný obecný
systém na celom katastrálnom území obce Lúčnica nad Žitavou.
3. Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí obci miestny poplatok.
4. Prísne sa zakazuje:
− pri ukladaní odpadu do zberných nádob ich preplňovať a preťažovať
− do zberných nádob ukladať odpady, ktoré nepatria do KO, resp. sa zvlášť separujú
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− ukladať odpad mimo zbernej nádoby
− premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť
− používať zberné nádoby na iný účel
− poškodzovať zberné nádoby
− svojvoľne vytvárať skládky odpadu
− vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob
− uložiť alebo ponechať KO na inom mieste, ako na miestne na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN
− zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch
− zriediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín
− opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností
− vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy
− spaľovanie na celom území obce, nielen v zastavenej časti
− zamedzovať prístup pre zberové vozidlá k zberový nádobám.
§4
Povinnosti pôvodcu odpadu
1. Vlastník, užívateľ alebo správca objektu, pri ktorého užívaní alebo prevádzke vzniká netriedený
odpad, si musí zabezpečiť zbernú nádobu na jeho zbieranie a zneškodňovanie.
2. Pôvodca odpadu je povinný zaplatiť miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO
a DSO obci Lúčnica nad Žitavou, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvoze a uložení odpadov
s oprávnenou organizáciou.
3. Pôvodca odpadu je povinný triediť KO do zberných nádob na to určených. Jednotlivé zložky KO,
ktoré je pôvodca povinný separovať sú vymenované v § 7 tohto nariadenia.
4. V obci Lúčnica nad Žitavou sa frekvencia odvozu KO určuje podľa harmonogramu dohodnutého
so zmluvným partnerom.
5. Nový platiteľ poplatku resp. pôvodca KO je povinný sa prihlásiť na Obecný úrad najneskôr do
jedného mesiaca odo dňa, kedy sa stal trvalým pôvodcom odpadu na území obce a následne sa stáva
platiteľom poplatku v zmysle zákona 582/2004 Z.z..
6. Každý pôvodca KO a DSO Lúčnica nad Žitavou je povinný užívať zberné nádoby zodpovedajúce
systému zberu KO v obci Lúčnica nad Žitavou .
7. Každý pôvodca KO a DSO je povinný ukladať KO alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich
zberu na miesta určené obcou Lúčnica nad Žitavou.
8. Pôvodca odpadu, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne
viac než 1 t NO alebo 10 t ostatných odpadov, ( § 6 ods. 1 zákona o odpadoch) vypracúva vlastný
program odpadového hospodárstva.
9. Každý, kto vykonáva činnosť (predajné stánky, bufety, záhradné posedenia, pojazdné stánky
a podobné zariadenia) alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných alebo otvorených
priestranstvách na území obce Lúčnica nad Žitavou je povinný zabezpečiť:
− priestranstvo s dostatočným počtom zberných nádob na KO (malé odpadové koše)
− zabezpečiť na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadu zo
zberných nádob, ktorý vzniká jemu a návštevníkom (klientom) v súvislosti s touto činnosťou
− čistotu a poriadok, ak nie je určené inak, 3 metre od tohto zariadenia.
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10. Pôvodca odpadu je povinný určiť miesto pre zberné nádoby tak, aby:
− bolo možné zberné nádoby bez časových strát a ťažkostí vyprázdňovať
− boli zberné nádoby umiestnené na pevnom podklade
− boli zberné nádoby vynesené až na miesto, kde je k nim možný prístup a zabezpečiť ich
uloženie späť na miesto, po vyprázdnení ho udržiaval v riadnom stave a čistote na svoje
náklady.
11. Pôvodca odpadu je povinný vkladať odpad do zbernej nádoby tak, aby nedošlo k znečisteniu okolia
zbernej nádoby, resp. odstrániť toto znečistenie.
12. Pôvodca KO zodpovedá za uložený KO v zbernej nádobe až do jeho odvozu oprávnenou osobou.
§5
Komunálny odpad
KO je zaradený v katalógu odpadov, vydaným MŽP SR – vyhláška č.284/2001, pod číslom 20 zahŕňa
nasledovné podskupiny odpadov.
− 20 01 separované zbierané zložky komunálnych odpadov
− 20 02 odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
− 20 03 iné komunálne odpady
§6
Spôsob zberu, zneškodňovania a prepravy KO
1. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO, DSO na území obce Lúčnica nad Žitavou môže len
ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou Lúčnica nad Žitavou .
2. Kto nakladá na území obce Lúčnica nad Žitavou s KO a DSO bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť
s obcou a neuzatvorí takúto zmluvu do konca bežného roka, nemôže po tomto termíne túto činnosť na
území obce Lúčnica nad Žitavou vykonávať.
3. Držiteľ KO a DSO je povinný na vyžiadanie obce Lúčnica nad Žitavou poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO.
4. Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá alebo
s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu, si dojednajú podmienky (veľkosť a typ nádoby,
harmonogram vývozu a pod.) osobitne s obcou Lúčnica nad Žitavou /s oprávnenou organizáciou/.
5. Za mimoriadny odvoz KO sa považuje:
a) odvoz KO, ktorý nie je dovolené ukladať do zberných nádob
b) odvoz KO, ktorý je mimo nádoby
c) odvoz KO, ktorý nie je riadne pripravený na odvoz.
Náklady spojené s mimoriadnym odvozom hradí a odvoz poverenou organizáciou zabezpečuje ten,
koho činnosťou odpad vznikol.
6. V katastrálnom území obce Lúčnica nad Žitavou sa určuje:
– povinná štandardná zberná nádoba pre platiteľov poplatku z rodinného domu pre
netriedený KO, a to 110 litrový kontajner - kuka nádoba.
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§7
Oddelene zberané zložky KO v obci Lúčnica nad Žitavou
Obec Lúčnica nad Žitavou triedi nasledovné zložky KO:
Zmluvne má obec Lúčnica nad Žitavou zabezpečený zber komunálneho odpadu firmou VEPOS Vráble,
s.r.o., uloženie a zneškodňovanie odpadu firmou Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov. Zber skla,
PET fliaš, papiera, lepenky, obalov z plastov, opotrebovaných pneumatík, vyradených elektrických
a elektronických zariadení, vyradených zariadení obsahujúcich chlórfluórované uhľovodíky
( chladničky, mrazničky) zabezpečuje firma VEPOS Vráble,s.r.o. a Metal servis Recycling s.r.o.,
Robotnícka 10 Banská Bystrica podľa potreby, minimálne raz ročne na vyhradenom mieste, o čom sú
občania informovaní cestnou miestneho rozhlasu.

§8
Spôsob triedenia, zberu, zhodnocovania a prepravy oddelene zbieraných zložiek KO
( povinnosť od 1.1.2010 separovať papier,sklo,plasty,kov § 39 ods.14 zákona o odpadoch )

Zber vyseparovaných zložiek sa v obci Lúčnica nad Žitavou realizuje nasledovne:
•
•
•

•
•

zber skla je zabezpečovaný celoročne, sklo vo všetkých farbách sa odovzdáva do nádob, ktoré
sú rozmiestnené po obci.Intervaly vývozov sú dohodnuté medzi obcou a firmou vykonávajúcou
zber.
zmesový komunálny odpad – 2 x mesačne ( streda ) v 110 l kontajneroch,
zber plastov je zabezpečený prostredníctvom plastových vriec; naplnené vrecia občania vyložia
pred svoje brány odkiaľ ich zamestnanci obce odvezú na miesto určené obcou a zároveň budú
na výmenu vydané prázdne vrecia, intervaly vývozov sú dohodnuté medzi obcou a firmou
vykonávajúcou zber. Obec informuje obyvateľov o dátume zberu prostredníctvom miestneho
rozhlasu.
zber nebezpečných odpadov je zabezpečovaný 2 krát ročne, nebezpečné odpady je potrebné
priniesť v stanovenom čase na určené miesto, o dátume a mieste zberu informuje obec
prostredníctvom miestneho rozhlasu.
zber elektroodpadov je zabezpečovaný 2 krát ročne, elektroodpad je potrebné priniesť
v stanovenom čase na určené miesto, o dátume a mieste zberu informuje obec prostredníctvom
miestneho rozhlasu

§9
Drobný stavebný odpad (DSO)
1. DSO je definovaný v § 2 ods.1 písm. b) tohto VZN a delí sa na podskupiny:
− 17 01 betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika
− 17 02 drevo, sklo a plasty
− 17 03 bitúmerové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky
− 17 05 zemina, kamenivo a materiál z bagrovísk
− 17 06 izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest
− 17 08 stavebný materiál na báze sadry
− 17 09 iné odpady zo stavieb a demolácií.
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§ 10
Spôsob triedenia, zhromažďovania, prepravy a zneškodňovania DSO
1. Pôvodcovia i držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy)
odpadu – kovy, drevo, plasty a pod. – a tieto účelne zhodnotiť.
2. Pôvodcovia i držitelia DSO sú povinní ho zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného
priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce Lúčnica nad Žitavou
s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného
prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
3. Zber DSO je zabezpečovaný 2 krát ročne do veľkoobjemového kontajnera. DSO je potrebné priniesť
v stanovenom čase na určené miesto. O dátume a mieste zberu informuje obec prostredníctvom
miestneho rozhlasu.
4. V prípade individuálnej potreby obyvateľov obce, OcÚ zabezpečí mimoriadne umiestnenie
veľkoobjemového kontajnera na odvoz DSO. Náklady na odvoz ako nájomné na veľkokapacitný
kontajner uhradí občan, ktorý si túto službu objednal. Občan môže zabezpečiť odvoz DSO aj
individuálne. V tom prípade je povinný informovať Obecný úrad o vykonávateľovi tejto služby
a mieste uloženia odpadu.
5. Zakazuje sa nakladanie s DSO iným spôsobom ako ustanovuje toto VZN, najmä vhadzovať ho do
zberných nádob či už vlastných, alebo určených pre iných účastníkov systému zberu KO (nádoby na
verejne dostupných miestach a pod.)
6. Držiteľ stavebných odpadov, ktoré nespadajú do kategórie DSO, je povinný nakladať s nimi v súlade
s platnou legislatívou.
§ 11
Systém zberu objemného odpadu
1. Zber objemného odpadu je zabezpečovaný 2 krát ročne do veľkoobjemového kontajnera.
Objemný odpad je potrebné priniesť v stanovenom čase na určené miesto. O dátume a mieste zberu
informuje obec prostredníctvom miestneho rozhlasu.
2. Na žiadosť obyvateľov obec zabezpečí mimoriadne umiestnenie veľkoobjemového kontajnera na
odvoz objemného odpadu. Náklady na odvoz ako nájomné na veľkokapacitný kontajner uhradí občan,
ktorý si túto službu objednal. Občan môže zabezpečiť odvoz veľkoobjemového odpadu aj
individuálne. V tom prípade je povinný informovať Obecný úrad o vykonávateľovi tejto služby
a mieste uloženia odpadu.
§ 12
Nakladanie s odpadom zo záhrad
1. Každý majiteľ (užívateľ zelenej plochy) je povinný biologicky rozložiteľný odpad zo zelene
skompostovať buď vo vlastnom zariadení, alebo zabezpečiť si jeho skompostovanie. Ak to nie je
možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie prostredníctvom prepravcu.
2. Je zakázané biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob na zmesový KO vo
väčšom množstve (viac ako ¼ objemu zbernej nádoby), ako aj ukladať tento odpad vedľa zberných
nádob alebo ho spaľovať.
3. Podľa § 18 ods.3,písm.m) zákona o odpadoch je zákaz zneškodňovania tzv. zeleného odpadu (
zákaz skládkovania,spaľovania ) .
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§ 13
Miestny poplatok
Miestny poplatok sa platí za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce.
§ 14
Platenie poplatku
Poplatok platí:
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny
odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce,
určenú na podnikanie
c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie,
individuálnu rekreáciu ako aj záhrada, byt alebo nebytový priestor.
Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností, bytu, alebo nebytového priestoru.
Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom
zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa
obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.
§ 15
Sadzba miestneho poplatku
Sadzba poplatku je 0,03 eura za osobu a kalendárny deň, čo predstavuje po zaokrúhlení 10,95 eur za
obdobie jedného kalendárneho roka.
§ 16
Vyrubenie poplatku
Obec vyrubí poplatok platobným výmerom.
§ 17
Platenie poplatku

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubený správcom dane je splatný naraz do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
Poplatok sa uhrádza do pokladne obce, priloženou poštovou poukážkou na účet obce, alebo prevodom na
bankový účet obce.
§ 18
Konanie vo veciach poplatku
1. Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahujú osobitné predpisy. zák. č.511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov v znení neskorších predpisov, zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
2. Konanie povinných osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia sa kvalifikuje ako
priestupok proti poriadku v správe, podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.

7

3. Kontrolu dodržiavania podmienok stanovených pri vyrubení poplatku vykonáva obec Lúčnica nad
Žitavou prostredníctvom Obecného úradu, prípadne inými starostom poverenými osobami.
§ 19
Nepovolené skládky odpadov
1. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený
odpad v rozpore s týmto VZN o odpade a zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z., je povinný to ohlásiť
bezodkladne Obvodnému úradu, odbor životného prostredia a Obecnému úradu v Lúčnici nad
Žitavou.
2. V celom katastrálnom území obce Lúčnica nad Žitavou sa zakazuje ukladať KO mimo priestorov,
zariadení a objektov na to určených. Ukladanie odpadu na iné miesta je zakladanie nepovolenej
skládky – tzv. čiernej skládky odpadu.
3. Vlastník, správca alebo užívateľ je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie zakladania
nepovolených skládok odpadu na jeho nehnuteľnostiach.
4. Každý má za povinnosť ohlásiť toho, kto na území obce Lúčnica nad Žitavou zakladá nepovolenú
skládku odpadov starostovi obce alebo na Obecný úrad, resp. ďalším orgánom príslušným konať vo
veciach odpadového hospodárstva.
§ 20
Sankcie
Prípadné porušenie tohto VZN o odpadoch je podľa okolností konkrétneho prípadu priestupkom podľa
ustanovenia §45, §47, alebo §48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
alebo prípade právnickej osoby správnym deliktom podľa ustanovenia § 13 a zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, alebo i podľa zákona č. 544/1990 Zb., ak nejde
o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona, a to najmä podľa ustanovenia § 78 a § 80
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, alebo o trestný čin.
§ 21
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN o odpadoch č. 2/2011 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Lúčnica nad Žitavou dňa
15.12.2011 pod číslom A/86/2011
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2012
V Lúčnici nad Žitavou dňa 15.12.2011
Vyvesené dňa: 16.12.2011
Zvesené dňa:

31.12.2011

...........................................
Ing. Ladislav Cagáň
starosta obce
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