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Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce na základe ust.§ 81 ods. 3, 5 a 8 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4
ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 9/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Bracovce
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Nariadenie upravuje v súlade s § 81 ods.8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ zák. č. 79/2015 Z. z.“ v
súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
5. jedlých olejov a tukov,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s 81 odsekom 21 zák.
č. 79/2015 Z. z. pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
(2) Toto nariadenie upravuje tiež výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,
ktoré znáša pôvodný pôvodca odpadu a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne
odpady.
(3) Toto nariadenie upravuje iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a
kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
§2
Základné ustanovenia
(1) Komunálny odpad je definovaný v § 80 ods.1 zákona č.79/2015 Z. z. takto: „ Komunálny odpad je
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla,
kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a
elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane
matracov a nábytku,
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím
charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.
(2) Komunálny odpad v zmysle § 80 ods.11 zákona č.79/2015 Z. z. nezahŕňa odpad z výroby, odpad z
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a
čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.
(3) Zmesový odpad je v zmysle § 80 ods.4 zákona č.79/2015 Z. z nevytriedený komunálny odpad
alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
(4) Drobný stavebný odpad je v zmysle § 80 ods.5 zákona č.79/2015 Z. z 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.
(5) Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 – Komunálne odpady
(odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich
zložiek z triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto
podskupiny : 20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo záhrad
a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a 20 03 iné komunálne odpady.

§3
Nakladanie so zmesovým odpadom
Držitelia komunálneho odpadu sú
nasledovne:
- do zbernej nádoby
- do zberného vreca

povinní zmesový

odpad zhromažďovať a umiestňovať

§4
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
(1) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť
zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný odovzdať na zbernom mieste : Obecná
prevádzkareň, Bracovce 169, ktorý od obce odoberie a znehodnotí zberová spoločnosť.

(2) Za drobný stavebný odpad na území obce Bracovce sa považujú: komunálne odpady
vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou –
nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby (v prípade 4
člennej domácnosti sú to 4 m3). Patrí sem: tehly, zmesi betónu, obkladačky, omietky,
sadrokartón a iné. Poplatok za drobný stavebný odpad je už zahrnutý v miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a teda obec ho nevyrubuje osobitne.
(3) Pôvodcovia drobných stavebných odpadov sú povinní ich triediť podľa jednotlivých druhov
(zemina a kamenivo, výkopová zemina, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií bez
nebezpečných látok, kovy, drevo, sklo, plasty a iné).
(4) Pôvodcovia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe
súhlasu obce s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k
poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu
bezpečnosti a zdravia ľudí.
(5) Toto nariadenie sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci
materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby
v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal.
(6) Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem stavebného odpadu (nad 1 m3 ročne od jednej
fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad 1 m3 za drobný
stavebný odpad a fyzická osoba si objedná za odplatu veľkokapacitný kontajner, ktorý môže
byť aj od obce. Po následnom odvoze odpadu bude občanovi vyrubený poplatok
zodpovedajúci vyprodukovanému množstvu a druhu stavebného odpadu alebo môže tento
poplatok vyplatiť priamo na zbernom mieste pri odvoze odpadu.
(7) Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická
osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad a
pôvodcom je ten, kto práce pre fyzickú osobu vykonáva.

§5
Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
(1) Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa zavádza na celom území obce Bracovce.
(2) Držitelia komunálnych odpadov sú i v rámci množstvového zberu povinní ho zbierať po
vytriedení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 6 tohto nariadenia.
(3) Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú nasledovné intervaly odvozu:
a) v oblasti rodinných domov sa uplatňuje odvozový intervalový zber zmesových komunálnych
odpadov z domácností. Potrebný počet a typ zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu je
umiestnený pri každom rodinnom dome, zber odpadov sa uskutočňuje v pravidelných intervaloch
podľa harmonogramu zberu spravidla raz za 2 týždne.
b) V prevádzkach, podnikoch a v iných zariadeniach je zavedený interval podľa
harmonogramu zberu spravidla raz za 2 týždne. .

(4) Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov sú:
a) Zberná nádoba o objeme 110 l (kuka nádoba)
b) Zberná nádoba o objeme 120 l (plastový kontajner)
c) Zberné vrecia o objeme 120 l
(5) Výber zbernej nádoby alebo intervalu odvozu odpadov je pôvodca odpadu povinný vykonať
doručením písomného oznámenia v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia na obecný úrad.
(6) V prípade nového pôvodcu odpadu výber zbernej nádoby alebo intervalu odvozu odpadov je
pôvodca odpadu povinný vykonať doručením písomného oznámenia v lehote do 10 dní odo dňa
vzniku na obecný úrad.
(7) Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých pôvodcov odpadov, alebo ak ide o zber odpadu
v bytovom dome, výber veľkosti zbernej nádoby sa uskutoční na základe dohody všetkých
pôvodcov odpadu. Ak sa pôvodcovia odpadu nedohodnú, rozhodne obec.

TRETIA ČASŤ

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
§6
(1) Triedený zber komunálnych odpadov je v zmysle § 80 ods.3 zákona č.79/2015 Z. z. činnosť, pri
ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
(2) Zložka komunálnych odpadov je v zmysle § 80 ods. 2 zák. č. 79/2015 Z. z. 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.
(3) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:
- papier,
- plasty,
- kovy,
- sklo,
- kompozitné obaly na báze lepenky,
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, resp. dôvody nezavedenia triedeného zberu
komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa § 81 odsek 21 zák.
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
- biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
- jedlé oleje a tuky z domácností
- elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátory, automobilové batérie
a akumulátory
- odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
- objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín
- drobný stavebný odpad v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby.

(4) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci podľa
tohto nariadenia.

§7
Objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivín
Objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok sú držitelia komunálneho odpadu povinní umiestňovať na zberné miesto – Bracovce
169, do kontajnerov na zber objemného odpadu.

Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi
§8
Triedený zber skla, papiera, plastov, kovu a kompozitných obalov na báze lepenky
(1) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a oddelene
umiestňovať rôzne zložky komunálneho odpadu.
(2) Obec Bracovce pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrela zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov.
Triedený zber oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu
odpadu financujú výrobcovia vyhradených výrobkov, nie sú zahrnuté do miestneho poplatku. Ak
budú občania riadne triediť komunálny odpad a tým znižovať množstvo zmesového komunálneho
odpadu, zníži to náklady obce na zmesový komunálny odpad.
(3) V obci Bracovce sa zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi pre nasledujúce druhy
odpadov:
- sklo: do zeleného vreca
- papier: do modrého vreca
- plast : do žltého vreca
- kov: do červeného vreca
- kompozitné obaly na báze lepenky resp. viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky: do oranžového vreca
§9
Školský zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
pochádzajúcich z domácností
Obec určuje podmienky vykonávania zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov pochádzajúcich z domácností pre školy a školské zariadenia takto :
(1) Škola alebo školské zariadenie (ďalej len "škola"), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr do konca
mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu

a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre
obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva.
(2) Na školu sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 písm. a) až e).
(3) Na školu, ktorá vykonáva zber podľa odseku 1, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 81 ods. 13, § 97
a 98.

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
§ 10
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov
(1) Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov, takto :
a) ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, aby každá domácnosť mala kompostovací zásobník, v
ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný
komunálny odpad,
b) ak ide o komplexnú bytovú výstavbu s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo
vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu, na požiadanie vlastníka alebo správcu, aby
každá komplexná bytová výstavba alebo domácnosť mala kompostovací zásobník, v ktorom budú
tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad,
(2) Obec zabezpečuje kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období.
(3) Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa §
81 ods. 7 písm. b) prvého bodu zákona obec zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu,
dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom
250 litrov. Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a
frekvencie ich odvozu, ktorá musí byť najmenej jedenkrát za 14 dní. Ak zberové kapacity nie sú
postačujúce, obec zabezpečí ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob alebo zvýšením
frekvencie ich odvozu.
(4) Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odseku 1
musia byť:
a) vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad
vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby,
b) farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, a
c) označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm x 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný,
umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis "BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD" alebo "BIOODPAD" alebo "BIOLOGICKÝ
ODPAD".
(5)

Rozlišovanie zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa
odseku 4 písm. b) môže obec zabezpečiť tak, že umiestni na zbernú nádobu štítok podľa odseku
4 písm. c) vyhotovený v hnedom farebnom rozlíšení; táto výnimka z ustanovenia odseku 4
písm. b) sa uplatňuje výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné
nádoby v obci.

(6)

Kompostovací zásobník na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa
odseku 1 sa musí nachádzať nad zemou, musí byť vhodným spôsobom upravený na
zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a musí umožniť ľahkú manipuláciu s
kompostovaným materiálom.
§ 11
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

(1) Na obec sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pretože, preukáže, že 100%
domácností kompostuje vlastný odpad.
§ 12
Obec ustanovuje, že náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na
biologicky rozložiteľný komunálny odpad znáša pôvodca odpadu a nie sú zahrnuté do miestneho
poplatku za komunálne odpady.

§ 13
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne

(1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom,
ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne.
(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom v súlade
s platnou právnou úpravou.
(3) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 vytvoriť,
prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
§ 14
Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých prenosných
batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

(1) Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: odovzdaním na
zbernom mieste – Obecná prevádzkareň, Bracovce 169
(2) Nakladať s použitými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi,
ktoré sú komunálnym odpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: odovzdaním
na zbernom mieste – Obecná prevádzkareň, Bracovce 169.

(3) Obec zabezpečuje zber a prepravu elektroodpadu, batérií a akumulátorov najmenej 2x do roka,
podľa harmonogramu prostredníctvom oprávnenej organizácie na nakladanie s odpadmi s ktorou
má obec uzavretú Zmluvu o zbere.

§15
Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je povinná odobrať a
zhromažďovať veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky.
§16
Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov
(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti
prostredníctvom oprávnenej osoby na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.
(2) Zber jedlých olejov a tukov z domácnosti sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
Odovzdaním na zberovom mieste – Obecný úrad, Bracovce 275.
(3) Na území obce sa uplatňuje odvozový intervalový zber. Zber jedlých olejov a tukov sa
uskutočňuje: podľa harmonogramu zberu.

§ 17
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
Spätný zber odpadových pneumatík sa uskutočňuje nasledovným spôsobom: spätným zberom
distribútorom.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
§ 18
(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa hlási
orgánu, v ktorej územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza a to :
- orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad, Michalovce
alebo
- Obci Bracovce, a to v podateľni OcÚ, Bracovce 275
(2) Oznámenie možno uskutočniť písomne.

(3) Oznámenie podľa odseku 1 sa podá obci alebo okresnému úradu, v ktorého územnom obvode sa
táto nehnuteľnosť nachádza.

ŠIESTA ČASŤ
Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
§ 19
(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
(2) Obec určuje výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktoré znáša
pôvodný pôvodca odpadu 28 eur, výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny
odpad nie je zahrnutá do miestneho poplatku za komunálne odpady. Pôvodca odpadu si uhrádza
náklady na zbernú nádobu samostatne.

SIEDMA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 20
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.
(2) Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých
skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis
celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Bracovce
zverejní obec Bracovce. na svojom webovom sídle www.obecbracovce.sk.
(3) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Bracovce stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Bracovce o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo
15.12.2020.

Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce dňa

(5) Týmto VZN sa ruší VZN obce Bracovce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bracovce zo dňa 9. 6. 2016.
(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2021.
V Bracovciach dňa 15.12.2020
..................................................

PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

