
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lysica vo veciach 

územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov,  § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo 

na tomto  

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM  NARIADENÍ 

OBCE  LYSICA O NAKLADANÍ 

S KOMUNÁLNYM ODPADOM Č. 5/2019 
 

 

§ 1  

Úvodné ustanovenie  

  
 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 

„nariadenie“) upravuje podrobnosti o nakladaní 

so zmesovým komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom, o spôsobe zberu a prepravy 

komunálnych odpadov, o nakladaní s biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad, 

biologicky rozložiteľných kuchynských 

a reštauračných odpadov, o spôsobe 

a podmienkach triedeného zberu komunálnych 

odpadov, o spôsobe zberu objemného odpadu 

a odpadu z domácností s obsahom škodlivých 

látok, o prevádzkovaní zberného dvora 

a o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu.  

 

 

  § 2 

Základné pojmy 

 
Pre účely tohto nariadenia sa rozumejú: 

1) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ 

zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je povinný sa 

jej zbaviť. Pričom zložka komunálnych odpadov 

je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť 

a zaradiť ako samostatný druh odpadu.  

2) Pôvodcom odpadu je každý, koho činnosťou 

odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 

zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich 

výsledkom je zmena povahy alebo zloženia 

týchto odpadov a zároveň je: 

- fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má 

v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v zmysle § 

8 zákona č. 253/1998 Z.z., § 16 ods. 7 zákona č. 

73/1995 Z.z., 

- právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, 

pri ktorej činnosti vzniká komunálny odpad a ktorá 

vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území mesta, určenú na 

podnikanie,  

- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na 

prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je 

záhrada, byt alebo nebytový priestor.  

3) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická 

osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad 

nachádza. 

4) Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má jednu 

alebo viac nebezpečných vlastností (výbušnosť, 

horľavosť, oxidačná schopnosť, tepelná nestálosť 

org. peroxidov, schopnosť odpadov uvoľňovať 

pri styku so vzduchom alebo vodou jedovaté 

plyny, toxicita, následná nebezpečnosť, akútna 

toxicita, neskorší účinok, žieravosť, infekčnosť, 

rádioaktivita). 

5) Komunálne odpadu sú odpady z domácností 

vznikajúce na území obce Lysica pri činnosti 

fyzických osôb a odpady podobných vlastností 

a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba 

alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem 

odpadov vznikajúcich pri bezprostrendnom 

výkone činností tvoriacich predmet podnikania 

alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby – podnikateľa. Za odpady z domácnosti 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. 

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 združení.  

6) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných 

udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou 

osobou. Bežné udržiavacie práce sú práce 

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov.  

7) Objemný odpad je nadrozmerný komunálny 

odpad, ktorý svojou povahou nespĺňa podmienky 

uloženia do zberných nádob.  

8) Nebezpečný komunálny odpad je odpad 

z domácností s obsahom škodlivín, ktorý svojimi 

nebezpečnými vlastnosťami znižuje možnosť 

zhodnotenia zložiek komunálneho odpadu, 

prípadne svojimi vlastnosťami negatívne 

ovplyvňuje životné prostredie (batérie, žiarivky, 

oleje, tuky a pod.).  
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9) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný 

odpad zo záhrad, parkov, potravinársky 

a kuchynský odpad z domácností, reštauračných 

a stravovacích zariadení v obci. 

10) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, 

ktorý pochádza z domácností fyzických osôb 

v obci. 

11) Odberným miestom zbernej nádoby alebo 

plastových vriec sa rozumie miesto, ktoré určí 

obec, kde je občan povinný umiestniť zbernú 

nádobu alebo plastové vrece v deň prepravy 

odpadu.  

12) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich 

pôvodca platí poplatok v zmysle zákona č. 

582/2004 Z.z., ktorý je priamo úmerný množstvu 

týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za 

daný čas.  

13) Paušálny zber komunálnych odpadov je zber, 

ktorý nie je množstvový a ich pôvodca platí 

poplatok v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov.  

14) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava 

odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie 

odpadov.  

15) Recyklácia odpadov je forma využívania 

odpadov, pri ktorej sa ich využiteľná časť vracia 

do sféry využitia vo výrobnom procese. 

16) Zneškodňovaním odpadov sa rozumie také 

nakladanie s nimi, ktoré vedie k trvalému 

zabráneniu škodlivých vplyvov na zložky 

životného prostredia.  

17) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie 

alebo zmiešanie odpadov na účel ich prepravy.  

18) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie 

odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.  

19) Triedený zber je zber oddelených zložiek 

komunálnych odpadov.  

20) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú 

možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 

samostatný druh odpadu. 

21) Program odpadového hospodárske je základný 

dokument pre riadenie odpadového hospodárstva 

obce Lysica v oblasti nakladania s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, 

spracovávaný a aktualizovaný na základe 

predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele 

odpadového hospodárstva a oparenia na ich 

dosiahnutie.  

22) Oprávnená osoba je právnická alebo fyzická 

osoba, ktorá na základe zmluvy uzatvorenej 

s obcou realizuje na jej území zber, prepravu, 

zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov, alebo 

niektorú z týchto činností jednotlivo.  

 

§ 3 

Povinnosti obce 

 

1. Obec Lysica na svojom území zabezpečuje 

nakladanie s komunálnym odpadom 

prostredníctvom oprávnenej osoby.  

2. Obec Lysica zabezpečuje aktuálnosť programu 

odpadového hospodárstva na základe 

monitoringu existujúceho stavu odpadového 

hospodárstva sledovaním vývojových trendov 

v oblasti legislatívy a technológií pre 

spracovanie odpadov a plnením svojich 

zákonných povinností.  

3. Obec zabezpečuje zberné nádoby 

prostredníctvom oprávnenej osoby, 

zodpovedajúce systému zberu komunálnych 

odpadov na území obce a zabezpečuje plastové 

vrecia, zodpovedajúce triedenému zberu. 

Náklady na zbernú nádobu na zmesový 

komunálny odpad znáša pôvodca odpadu. 

Náklady nie sú zahrnuté do poplatku za 

komunálny odpad.  Na zber zmesového 

komunálneho odpadu sú určené nádoby – 

plastová 120 l  zberná nádoba a plastová 240 l 

zberná nádoba.  

4. Obec prejednáva priestupky.  

 

Čl. 4 

Povinnosti pôvodcu odpadu 

 
1. Pôvodca odpadu je definovaný v Čl. 2, ods. 2 

tohto nariadenia.  

2. Pôvodca odpadu je povinný: 

- ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené 

zložky a drobné stavebné odpady na účely ich 

zberu do zberných nádob, zodpovedajúcich 

systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

- v čase odvozu odpadu sú pôvodcovia odpadu 

povinní umožniť voľný prístup k zberným 

nádobám na komunálnych odpad, 

- držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného 

stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá 

s komunálnym odpadom 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., 

- pôvodca odpadu je povinný zbernú nádobu na 

komunálny odpad umiestniť na verejne prístupné 

miesto – odberné miesto v deň prevozu odpadu 

za účelom zhodnotenia alebo zneškodnenia 

odpadu. Toto ustanovenie platí primerane aj pre 

triedený zber, 

- pôvodca odpadu je povinný platiť miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v zmysle zákona č. 582/2004 

Z.z. o miestnych daniach v znení neskorších 

predpisov a platného VZN o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

 

 

 

 



Čl. 5 

Systém zberu                                 

 
1. Obec zaviedla na svojom území systém zberu 

odpadov: 

- paušálny zber zmesových komunálnych 

odpadov pre občanov,  

-    množstvový zber drobných stavebných 

odpadov, 

- triedený zber zložiek komunálneho odpadu.  

2. Zvoz zmesového komunálneho odpadu  

v zberných nádobách 120 l a 240 l sa 

uskutočňuje v intervale 1x za dva týždne. 

3. Veľkokapacitné kontajnery sa umiestňujú na 

odberné miesto zbernej nádoby tak, aby bolo 

možné pôvodcom odpadov vykonávať zber 

odpadov, zároveň sa zabezpečila ich preprava. 

Interval prepravy aj počet veľkokapacitných 

kontajnerov určuje individuálne.  

4. Zvoz vytriedených zložiek komunálnych 

odpadov je zabezpečený podľa potreby.  

 

 

Čl. 6 

Systém triedenia komunálneho odpadu                                
 

1. Na území obce je zavedený triedený zber 

komunálnych odpadov.  

2. Každý, kto produkuje komunálny odpad na 

území obce- pôvodca odpadu, je povinný zapojiť 

sa do systému triedenia odpadov.  

3. Zber, prepravu a zhodnocovanie vytriedených 

zložiek komunálnych odpadov vykonáva 

oprávnená osoba na základy zmluvy s obcou.  

4. Obec má uzatvorenú zmluvu s organizáciou 

zodpovednosti výrobcov pre obaly.  

5. Na území obce sa zabezpečuje triedenie a zber 

týchto zložiek komunálneho odpadu: 

a/ plast, sklo, kovy, viacvrstvové komb. 

materiály, papier (odpady z neobalových 

výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov, 

b/ elektroodpad z domácností, 

c/ batérie a akumulátory,  

d/ jedlé tuky a oleje z domácností, 

e/ biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad 

a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

f/ biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, 

okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba 

- podnikateľ a právnická osoba, ktorá 

prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, 

g/ textil, 

h/ objemný odpad, 

i/ odpad z domácností s obsahom škodlivín, 

j/ drobný stavebný odpad 

k/ lieky a liečivá 

 

a) Plasty – 1 100 litrové zberné nádoby žltej 

farby a priesvitné vrecia – do zberných nádob 

a vriec je možné ukladať vždy opláchnuté plasty 

od nečistôt, bez zvyškov pôvodného obsahu a to: 

fľaše od nápojov, octu, čistiacich prostriedkov, 

šampónov, aviváže a tégliky od jogurtov.  

 

VKM – 1100 l zberné nádoby oranžovej farby 

a to: krabice od mlieka a džúsov. 

 

Kovové obaly – 1100 l zberné nádoby červenej 

farby  a to:  čisté konzervy, plechovky od 

nápojov a hliníkové fólie.  

 

Sklo – 1 100 l zberné nádoby zelenej farby 

a čierne vrecia – do zberných nádob a vriec je 

možné ukladať vždy opláchnuté sklo zbavené 

nečistôt a to črepy z bieleho a farebného skla, 

fľaše od nápojov, poháre od zaváranín, tabuľové 

sklo. Zber, prepravu a zhodnotenie vykonáva 

oprávnená osoba na základe zmluvy s obcou.  

 

Papier – 1 100 l zberné nádoby modrej farby, 

zber papiera v budove pri kultúrnom dome pre 

deti základnej a materskej školy.  

 

b) Elektroodpad z domácností – obec 

zabezpečuje pre držiteľa elektroodpadu 

z domácností uloženie tohto odpadu na 

vyhradenom mieste – pri predajni COOP jednota 

do zbernej nádoby, vo vlastníctve  oprávnenej 

osoby  na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou 

má obec uzatvorenú zmluvu.  

Podľa § 32 ods. 23 zákona o odpadoch spätný 

zber elektroodpadu z domácností od jeho 

držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia – 

pri predaji nového elektrozariadenia na 

výmennom základe kus za kus, v prípade veľmi 

malého elektroodpoadu aj zo svetelných zdrojov 

odber bez povinnosti si zakúpiť takéto 

elektrozariadenie v predajni, ktorej predajná 

plocha je aspoň 400 m2.  

 

c) Batérie a akumulátory – obec zabezpečuje 

pre držiteľa prenosných batérií a akumulátorov 

uloženie v obecnej budove pri kultúrnom dome. 

Zber, prepravu a zhodnocovanie zabezpečuje 

oprávnená osoba na nakladanie s nebezpečným 

odpadom, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

 

d/ Jedlé tuky a oleje – obec zabezpečuje 

ukladanie tohto odpadu na vyhradenom mieste 

zbernej budovy. Fyzická osoba je povinná tento 

odpad doniesť v uzatvorenej plastovej fľaši. 

Zber, prepravu a zhodnotenie zabezpečuje 

oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, 

s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

 

e/ Biologicky rozložiteľný odpad  

      Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať  

       a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný   

       kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný  

       odpad  zo záhrad na svojich domácich  

       kompostoviskách, resp. v kompostéroch, ktoré 

       obec zabezpečila pre občanov.  

Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie 

triedeného zberu biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu a biologicky 

rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom 



území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50 

% obyvateľov obce kompostuje vlastný 

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad 

a kuchynský odpad na svojich domácich 

kompostoviskách.  

         

f) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – obec 

zabezpečila  kompostéry pre obyvateľov obce, majú 

možnosť kompostovať svoj vlastný biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad. Za nakladanie  

s kuchynským reštauračným odpadom je zodpovedný 

prevádzkovateľ kuchyne a musí s týmto odpadom 

postupovať v súlade so zákonom. Náklady spojené so 

zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním, 

vrátane nákladov na zberné nádoby, hradí 

prevádzkovateľ kuchyne.Tieto náklady nie sú 

súčasťou miestneho poplatku zakomunálne a drobné 

stavebné odpady. Na požiadanie obce musí 

prevádzkovateľ kuchyne preukázať zákonný spôsob 

zabezpečenia zneškodnenia biologicky 

rozložiteľného kuchynského reštauračného odpadu.  

 

g/ Textil – v obci je zavedený zber textilu a šatstva 

spolu so zberom objemného odpadu, 2 x ročne, 

prvýkrát v jarných mesiacoch a druhýkrát 

v jesenných mesiacoch roka.  

 

h/ Objemný odpad – je odpad, ktorý nie je možné 

pre rozmer umiestňovať do smetných nádob, obec 

zberá objemný odpad 2x ročne do zberných nádob 

oprávnenej osoby za zber, prepravu 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu.  

 

i/ Odpad z domácnosti s obsahom škodlivín – je 

odpad, ktorý nie je možné ukladať do smetných 

nádob (staré farby, lepidlá, hnojivá), občan ich môže 

umiestniť do zbernej budovy pri kultúrnom dome. 

Zber, prepravu odpadu s obsahom škodlivín 

zabezpečuje osoba oprávnená, ktorá má s obcou 

zmluvu.  

 

j/ Drobný stavebný odpad - Podľa § 80  ods. 5 

zákona o odpadoch drobný stavebný odpad je odpad 

z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou 

osobou alebo pre fyzickú osobu. 

Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 

drobného stavebného odpadu zabezpečuje oprávnená 

osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec 

uzatvorenú zmluvu.  

Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný 

uložiť drobný stavebný odpad do veľkokapacitného 

kontajnera, ktorý sa nachádza v areáli obecného 

úradu.  

Obec zabezpečí pre pôvodcu drobného stavebného 

odpadu zber drobného stavebného odpadu počas 

celého kalendárneho roka v dňoch pondelok až piatok 

počas 

 

k/ Lieky a liečivá – držiteľ, fyzická osoba 

nespotrebovaných veterinárnych, humánnych liekov 

a zdravotníckych pomôcok je povinný ich odovzdať 

vo verejnej lekárni, ktorá je povinná ich odobrať.  

  

Čl. 7                

Opatrenie pre nakladanie s odpadmi  
 

1. Zakazuje sa nakladať s komunálnym odpadom, 

drobným stavebným odpadom, objemovým 

komunálnym odpadom a oddelene vytriedeným 

odpadom z domácností s obsahom škodlivín 

inak, ako v súlade so všeobecne platnými 

právnymi normami.  

2. Zakazuje sa do zbernej nádoby ukladať taký 

odpad, pre ktorý nie je zberná nádoba určená.  

3. Zakazuje sa ukladať odpad ku zberným 

nádobám.  

4. Zakazuje sa poškodzovať zbernú nádobu.  

5. Zakazuje sa vyberať už uložený odpad alebo 

vytriedené zložky komunálneho odpadu zo 

zberných nádob umiestnených na verejných 

priestranstvách, odnášať ho a v dôsledku 

vyberania obsahu zberných nádob znečisťovať 

verejné priestranstvá.  

6. Zakazuje sa svojvoľne manipulovať so zbernými 

nádobami, meniť stanoviská zberných nádob, 

ktoré sú umiestnené na verejných 

priestranstvách.  

7. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom zamedziť 

prístup  zberných vozidiel k odbernému miestu 

zbernej nádoby.  

8. Zakazuje sa preplňovať zberné nádoby.  

9. Je povinnosťou pôvodcov odpadov mechanicky 

zabezpečiť deformáciu PET fliaš, Tetrapack 

obalov, a tak znižovať ich objem pred uložením 

do zbernej nádoby alebo plastového vreca.  

 

  Čl.  8 

Nahlasovanie nezákonne umiestneného 

odpadu   
 

1. Umiestnenie odpadu, ktoré je v rozpore so 

zákonom o odpadoch môže akákoľvek fyzická 

alebo právnická osoba nahlásiť obci, v ktorej 

katastrálnom území sa nezákonne umiestnený 

odpad nachádza, a to: na obecnom úrade osobne 

do zápisu, písomne na adr:. Obec Lysica, 013 05 

Lysica č. 138, telefonicky na číslo 041 5999007, 

elektronicky na email: obeclysica@stonine.sk 

 

 

  Čl.  9 

Prejednávanie priestupkov a kontrola 

 
Obec prejednáva priestupky, ktorý sa dopustí ten, 

kto: 

a) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené 

obcou 

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber 

iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba 

určená, 

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so 

zákonom, 

d) nesplní oznamovaciu povinnosť, 

e) koná v rozpore so zákonom 
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f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore so 

zákonom, 

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi 

z demolácií v rozpore so zákonom, 

h) koná v rozpore s § 81, ods. 6 písm. b) zákona, s § 

81, ods. 9 zákona, s § 81 ods. 13 zákona.  

 

Priestupky prejednáva obec a môže uložiť pokutu do 

výšky 1500,00 Eur.  

 

 

  Čl. 10 

Záverečné ustanovenia  

        
 

1. Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva 

a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb 

pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní 

s komunálnym odpad, zodpovednosť za 

porušenie povinností na úseku odpadového 

hospodárstva je upravená v zákone č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Lysica č.  3/2013 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 

schválilo obecné zastupiteľstvo obce Lysica na 

svojom zasadnutí dňa 11. 12. 2015 uznesením č. 

6/2015 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda 

účinnosť 1. januára 2016.  

 

V Lysici, 11. 12. 2015  

 

  

 

 

 

 

                              

                                         Ing. Róbert Bros 

                                            starosta obce 
 

 

 

 

Návrh VZN č. 5/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli 

obce dňa  25. 11. 2015. 

 

VZN č. 5/2015 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce 

dňa 14. 12. 2015.  

 

VZN č. 5/2015 bolo zvesené z úradnej tabule dňa 30. 

12. 2015.  

 

 

  

 


