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VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV OBEC Vyšná Sitnica
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Odtlačok pečiatky a podpis

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2022 = 23546,5 /50801,5  x 100%
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