Mesto Tvrdošín na základe ustanovenia §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení v súlade so
zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov /ďalej len zákona/.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 6/2009
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta
Čl. I.
Základné pojmy
1. Pôvodca 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.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
3. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta 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 domácnosti sa považujú aj odpady
z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo
záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácnosti, najmä z garáží. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady
vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom
mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov
a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb
a občianskych združení /§ 2 ods.14 zákona/.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje
stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo pri ktorých nie je
potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu /mestu/.
5. Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku
uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri
údržbe stavieb, pri úprave /rekonštrukcii/ stavieb alebo odstraňovaní /demolácii/ stavieb.
6. Nebezpečné zložky z komunálneho odpadu sú autobatérie a akumulátory; batérie - suché
články; farby; laky; lepidlá; živice; lieky po záručnej dobe; motorový olej; prevodový
olej; brzdové kvapaliny; katalyzátory; olejové filtre; kyseliny; iné odpadové chemikálie;
obaly, nádoby a textílie so zvyškami oleja alebo znečistené olejom a inými
škodlivinami; riedidlá; rozpúšťadlá; výbojky; žiarivky; ortuťové teplomery; vyradené
elektrické a elektronické zariadenia; drevo a stavebné odpady obsahujúce nebezpečné látky.
7. Nakladanie s odpadmi je ukladanie odpadov do zberných nádob alebo na miesta na to určené,
zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
8. Staré vozidlo je vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov
a držiteľ vozidla nezabezpečil jeho odstránenie z cesty alebo verejného priestranstva a tiež
vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo
verejnom priestranstve.
9. Elektroodpad z domácností sú opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, ktoré
pochádzajú z domácností fyzických osôb.
10.Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady
trvalo ukladajú na povrch zeme, alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj
miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste

výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné
uloženie odpadov.
Čl. II.
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu
b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
písmena a),
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a)
alebo b),
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
písmen a),b) alebo c).
Čl. III.
Program odpadového hospodárstva
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom,
a produkuje ročne viac než „ jednu tonu“ nebezpečných odpadov alebo 10 ton u ostatných
odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva
plní pre
komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou /ďalej len „drobné stavebné odpady“/ mesto, na ktorom území tieto
odpady vznikajú.
Čl. IV.
Povinnosti a práva mesta
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli
na území mesta, zodpovedá mesto.
2. Mesto zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
b) zabezpečuje zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín
a drobných stavebných odpadov.
3. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území mesta budú Technické služby mesta Tvrdošín.
4. V meste nie je zavedený množstvový zber. Na základe žiadosti bude zavedený množstvový
zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že
a) množstvo ním vyprodukovaným komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov je presne merateľné,
b) tieto odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo
iným nežiadúcim únikom.
5. Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
hradí mesto z miestneho poplatku. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na zber,
prepravu, znodnocovanie a zneškodňovanie týchto odpadov.
6. Mesto je oprávnené požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného
stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta, potrebné informácie. Držiteľ je povinný poskytnúť
pravdivé a úplné informácie.
7. Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve /§80 ods. 3písm.a/ zákona) a ukladá
pokuty za priestupky /§80 ods.2 zákona/.
8. Poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území mesta /§72 zákona/.
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Čl. V.
Povinnosti právnických a fyzických osôb
1. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením mesta.
Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v meste
2. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie
ľudí a životné prostredie.
3. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad a drobný stavebný odpad na inom mieste,
ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť komunálny odpad a drobný stavebný odpad inak
ako v súlade so zákonom a týmto VZN,
c) do zbernej nádoby ukladať odpady, ktoré nemajú charakter komunálneho odpadu,
ďalej sa zakazuje ukladať do zbernej nádoby drobný stavebný odpad, opotrebované
batérie, akumulátory, žiarivky a zmiešavať ich s odpadmi z domácností, alebo
objemný odpad,
d) zapaľovať odpad priamo v zbernej nádobe a spaľovať ho,
e) poškodzovať zbernú nádobu alebo jej označenie,
f) vyberať už uložený komunálny odpad zo zberných nádob umiestnených na verejných
priestranstvách, odnášať ho a v dôsledku vyberania obsahu zberných nádob
znečisťovať verejné priestranstvá,
g) svojvoľne presúvať zberné nádoby a meniť stanoviská zberných nádob umiestnených
najmä na verejných priestranstvách,
h) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku, zneškodňovať odpad
ukladaním do povrchových nádrží (jám, rybníkov),
i) riediť, zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných
škodlivín,
j) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do
kanalizácie; uložiť, alebo vypúšťať odpadové oleje do pôdy.
k) zamedziť prístupu zberných vozidiel k stanovisku za účelom vyprázdnenia zberných
nádob,
l) preplňovať zberné nádoby.
m) vykonávať nedovolené nakladanie s odpadmi a prepravu odpadov
4. Vývoz komunálneho odpadu vykonáva oprávnená organizácia na základe zmluvy
podľa určeného harmonogramu, ak pôvodca odpadu:
a) má zbernú nádobu umiestnenú na verejne prístupnom mieste a sprístupnenú na
vyprázdnenie počas vývozu komunálneho odpadu
b) má zbernú nádobu umiestnenú maximálne 5 metrov od verejnej komunikácie, z ktorej
sa vykonáva vývoz komunálneho odpadu
c) nemá zbernú nádobu preplnenú a obsah zbernej nádoby sa dá vyprázdniť
d) má zbernú nádobu spôsobilú na vyprázdnenie, t.j. zberná nádoba nie je poškodená,
zablokovaná, atď.
5. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému
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úradu životného prostredia a mestu Tvrdošín (Mestskému úradu v Tvrdošíne, alebo
Mestskej polícii v Tvrdošíne).
6. Ak sa zistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto
VZN, je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné
náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, ich zneškodnenie
zabezpečia Technické služby mesta na náklady zistenej osoby.
7. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadov na nehnuteľnosti v rozpore s
týmto nariadením, zabezpečí zhodnotenie odpadov, alebo zneškodnenie odpadov na
vlastné náklady príslušný obvodný úrad ŽP. Ak ide o komunálne odpady, alebo drobné
stavebné odpady, zhodnotenie, alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí mesto.
Čl. VI.
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu v meste
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu/KO a DSO/
1. Mesto na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov určuje sústreďovanie KO ich
pôvodcami do zberných nádob, ktoré sú Technickými službami mesta Tvrdošín
vyprázdňované a odvážané na zneškodnenie na skládku odpadov Jurčov Laz v Tvrdošíne.
2. Mesto určuje nasledovné typy zberných nádob:
a) 110 litrová oceľová alebo plastová nádoba /Kuka/
b) 1100 litrový oceľový kontajner
c) 5 – 7000 litrový veľkoobjemový kontajner /VOK/ - ramenový systém.
Použitie iných typov nádob nie je prípustné.
3. Typ a počet zberných nádob:
Pri bytových domoch, obchodných a výrobných prevádzkach, organizáciách, úradoch
a všade tam, kde to podmienky umožňujú, sa určujú na zber odpadov 1100 litrové
kontajnery. Minimálny počet nádob pre 25 bytových jednotiek je 1 ks.
Pri rodinných domoch a pri ostatných nehnuteľnostiach, kde sa z rôznych príčin nedajú
použiť 1100 litrové kontajnery, sa použijú 110 litrové nádoby.
Vo vybraných lokalitách v meste a v rekreačnej oblasti budú rozmiestnené VOK, ktoré sú
určené tiež pre občanov rodinných domov.
4. Intervaly zberu:
1x týždenne - 110 litrová oceľová alebo plastová nádoba
1x týždenne - 1100 litrový kontajner
2x týždenne - 1100 litrový kontajner pri bytových domoch
Podľa potreby - VOK
5.Zberné nádoby musia byť umiestnené na vyhradených miestach, ktorými nesmú byť
komunikácie a chodníky. Za čistotu stanoviska zberných nádob zodpovedá pôvodca
odpadu.
6. Prístup k nádobám musí byť zabezpečený celoročne a každý pôvodca odpadu je povinný aj
v zimnom období umožniť vyprázdnenie a odvoz odpadov.
7. Znečistenie okolia stanoviska zberných nádob spôsobené pri vyprázdňovaní a odvoze
odpadov odstránia zamestnanci Technických služieb mesta okamžite pri zbere odpadov.
8. Pôvodca odpadov zabezpečí, že zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú
užitočnú hmotnosť, resp. objem. Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob pri
ich preplnení.
9. Pôvodca odpadu je povinný v prípade prepĺňania zabezpečiť zvýšenie počtu nádob.
10. Veľkoobjemové kontajnery sú určené len pre občanov mesta Tvrdošín. Vysypanie odpadu
občanom z inej obce bude takýto priestupok miestne a vecné odstúpený na prejednávanie
príslušnej obci,
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Čl. VII.
Systém zberu, prepravy a zhodnocovania vyseparovaných zložiek KO
1.Pôvodcovia odpadu sú povinní zapojiť sa do systému separovaného zberu, zavedeného
mestom.
2.V bytových domoch sú povinní oddelene zhromažďovať a triediť odpady a umiestňovať
ich vo vyhradených zberných nádobách, t.j.:
a) odpadový zberový papier a kartonáž sa bude umiestňovať v 1100 litrových kontajneroch
označených modrou farbou,
b) odpadové zberové sklo sa bude umiestňovať v 1100 litrových kontajneroch
označených zelenou farbou,
c) odpadové zberové plasty (PET fľaše) a odpady z viacvrstvových kombinovaných
materiálov /napr. TetraPack/ sa bude umiestňovať v 1100 litrových kontajneroch
označených žltou farbou
d) kovové obaly sa bude umiestňovať v 1100 litrových kontajneroch
3. V rodinných domoch je zavedený separovaný zber druhotných surovín prostredníctvom
farebne rozlíšených vriec.
Intervaly zberu sa prevádzajú podľa potreby 1x mesačne. Zber sa uskutočňuje pravidelne
raz mesačne v utorok a to v prvom týždni nového mesiaca.
Čl. VIII.
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania objemného odpadu /Oo/
V meste sú rozmiestnené VOK, ktoré sú určené predovšetkým na likvidáciu odpadov väčších
rozmerov podľa potreby, najmenej 2x do roka.
Počet, termín a umiestnenie VOK určia Technické služby mesta po dohode s mestom.
Čl. IX
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
1. Za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta
zodpovedá mesto.
2.Odvoz a likvidácia drobných stavebných odpadov
a) Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný nakladať, alebo inak s nimi
zaobchádzať v súlade so všeobecným nariadením mesta.
b) Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný zapojiť sa do systému zberu
drobných stavebných odpadov v meste.
c) Na likvidáciu a zber užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO
a drobných stavebných odpadov.
d) Je zakázané ukladať KO a drobné stavebné odpady na iné miesto než na to určené.
e) Držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný na
vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s,
drobnými stavebnými odpadmi.
Čl. X.
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania biologicky rozložiteľného odpadu /BRO/
Zber odpadov vznikajúcich pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, pri údržbe
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov zabezpečia Technické služby mesta.
Počet, termín a umiestnenie zberových nádob /VOK/ určia Technické služby mesta po dohode
s mestom.
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Čl. XI.
Systém zberu a zneškodňovania nebezpečných odpadov /NO/
1. Mesto zabezpečí podľa potreby, najmenej 2x ročne zber a prepravu oddelene vytriedených
odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Likvidáciu nebezpečných odpadov zabezpečí
prostredníctvom autorizovanej organizácie. Ktoré konkrétne odpady tvoria nebezpečné
odpady vyplýva zo zoznamu nebezpečného odpadu, ktorý tvorí prílohu č.1.
2. O termínoch odvozov nebezpečných odpadov informuje občanov mesto prostredníctvom
mestského rozhlasu, mestských novín, prípadne iným vhodným spôsobom.
3. Nebezpečné zložky z komunálneho odpadu je zakázané ukladať do zberných nádob určených
na komunálny odpad z domácnosti.
Čl. XII.
Elektroodpad z domácností
1. Elektroodpad je zakázané ukladať na verejné priestranstvá, resp. ku kontajnerom na
komunálny odpad, okrem termínov určených v harmonograme odvozu mesta Tvrdošín.
2. Elektroodpad z domácností majú občania možnosť uložiť max. jeden deň pred termínom
odvozu určeným v harmonograme mesta Tvrdošín, ku kontajnerom na komunálny odpad.
3. Elektroodpad z domácností môžu občania taktiež odovzdať v rámci zberu nebezpečného
odpadu, v zmysle Čl. I. ods. 6 a Čl.XI. VZN o nakladaní s KO a s DSO na území mesta
Tvrdošín.
Čl. XIII.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta sa platí
mestu poplatok určený samostatným VZN o miestnych poplatkoch.
Čl. XIV.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto nariadením a v rozpore so
zákonom č.223/2001 Z.z. (§ 18 ods. 3 písm. b)
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom (§ 18 ods.3 písm. a) a § 39
ods. 5 písm. c)
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa Čl. V. ods. 4 tohto VZN (§ 18 ods. 6 zákona),
d) neposkytne mestom požadované údaje podľa tohto VZN (§ 39 ods.9 zákona),
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona.
f) ak je držiteľom starého vozidla, nesplní povinnosť podľa § 51 alebo § 53 ods.7,
g) nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40,
h) ak občan inej obce ako z Tvrdošína použije veľkoobjemové kontajnery uložené
v meste, takýto priestupok bude miestne a vecné odstúpený na prejednávanie príslušnej
obci,
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do 165 eur., ktorý
prejednáva mesto.
3. Za priestupok podľa odseku 1 písm.f) až g) možno uložiť pokutu do 663 eur., ktorý
prejednáva obvodný úrad životného prostredia.
4. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zákon č.372/1990 Zb. v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.
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Čl. XV.
Pokuty právnickým a fyzickým osobám
1. Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie pokutu do výšky 6638 eur, ak poruší toto nariadenie mesta.
Pokuta je príjmom mesta.
2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa primátor dozvedel o tom, kto sa
konania podľa ods. l dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia tohto nariadenia.
3. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
Čl. XVI.
Záverečné ustanovenie
Ruší sa VZN č. 11/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tvrdošín o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta č.6/2009 bolo:
- schválené uznesením MsZ č. 24/2009 dňa 14. decembra 2009
- vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 15. decembra 2009
- nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2010.

Ing. Š a š k o Ivan
primátor mesta
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Príloha č. 1

Separovane zbierané zložky nebezpečných komunálnych odpadov
16 01 03

opotrebované pneumatiky

O

16 06 02

niklovo-kadmiové batérie

N

20 01 13
20 01 14

rozpúšťadlá
kyseliny

N
N

20 01 17

fotochemické látky

N

20 01 19

pesticídy

N

20 01 21
20 01 23

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N
N

20 01 25
20 01 26
20 01 27

jedlé oleje a tuky
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné
látky
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01

O
N

20 01 28

O

27
20 01 31

cytotoxické a cytostatické liečivá

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03

N

a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 35

N

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20
N

01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
20 01 36

N

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

O

Príloha č.l k VZN č. 6/2009 o nakladaní s KO a DSO na území mesta bola schválená uznesením
MsZ.č. 24/2009 zo dňa 14. decembra 2009 a nadobúda účinnosť dňom l. januára 2010.

Ing. Š a š k o Ivan
primátor mesta

8

