
VÝŠKA MIESTNEHO POPLATKU V OBCI LESNICA  ZA ZBER, VÝVOZ  

A ZNEŠKODNENIE KOMUNALNÉHO ODPADU NA ROK   2021 + TERMINY VÝVOZU  

 
0,055 € x deň = 20,13 € a  0,07 eura za kilogram drobných stavebných odpadov  /obyvateľ/ rok - 

dôchodcovia nad 62 rokov  platia  0,046 €  osoba a deň. 

Sadzba poplatku je najmenej 0,036 € na osobu a kalendárny deň (0,036 x365dní = 13,14 € ), pre 

osobu, ktorá separuje odpad a  po úľavách  a odpočtoch je výsledná suma nižšia. 

Zníženie poplatku pre domácnosť: 

- detí do 5 rokov o 1,65 - € /osoba, rok/ 

- pri domácnosti sedem osôb a vyššie o 1,65 - € /osoba, rok/ 

- domácnosti, ktoré v roku 2019 separovali (triedili) TKO a to vo výške 1,-€ za jedno vyseparované 

plné postláčané vrece plastov a 1,-€ za jedno plné vrece skla v max. výške 1, € na jeden termín  

vývozu od 1 do 4 (vrátane) členov domácnosti  a v max. výške 2 € na jeden termín  vývozu od 5 

do 15 členov domácnosti. 

- v prípade, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí ( predložením originálneho vyhotovenia 

čestného prehlásenia o dlhodobom pobyte v zahraničí s uvedením mena poplatníka, času 

odchodu a času návratu zo zahraničia)   

-  na študentov stredných a vysokých škôl, ktorí bývajú na internátoch, alebo v súkromnom 

ubytovaní vo výške 5 € (osoba, rok) -  po predložení  čestného prehlásenia 

ODPUSTENIE POPLATKU : 

-    obyvatelia trvale neprítomní v obci viac ako 1 rok 

 

  Vývoz a zber smetných nádob ako aj bielych  vriec Ekos + vývoz recyklovaného odpadu sa 

uskutoční v týchto dňoch ( prípadná zmena bude vyhlásená v obecnom rozhlase): 
 

Nálepky žlté:    13.1. ; 10. 2. ; 10. 3. ; 7. 4. ; 5. 5. ; 2. 6., 30. 6. ; 28. 7. ; 25. 8.;  22. 9. ;  20.10. ; 16. 11.;    

15. 12. ;  -   2021  

                                                                                                                                                                                            

Nálepky biele:  13. 1.;  10.3.;  5. 5.;  2. 6.;  30. 6.;  28. 7.;  25.8.;  22. 9.; 16. 11.;  - 2021 

 

Pokiaľ vývozný cyklus domácnosti nepostačuje je potrebné  komunálny odpad odniesť do najbližšieho 

1100 litrového MOKA kontajnera, ktoré sú rozmiestnené nasledovné: – hore pri garážach č. 60, - pri  

Dome nádeje,  - pri dolnom cintoríne, - za vodou pri moste, - pri pivniciach č.142. 

 

Žlté vrecia – plasty dňa: 16.2.;  19.4.;  4.6.;  6.8.;  20.9.;  19.10.;  16.12. ; - 2021 ( pokiaľ budú 

plasty vo vreci nepostláčané a vrece poloprázdne - neodpočítava sa ! ) 

 

Zelené vrecia – sklo dňa: 3.2.; 29.4.; 3.8.; 25.11.;  - 2021  (vrece poloprázdne -  neodpočítava sa !) 

 

Červené vrecia – kovové obaly:  26.2.;  26.10.;   - 2021 

 

Modré vrecia – papier:  1.10.;   - 2021 

 

Nebezpečný odpad a veľkoobjemový odpad -    25.3.;   14.10.;   - 2021 

 

  Vrecia je potrebné vyložiť najneskôr v deň vývozu do 6,30 hod. ku kuká nádobe, vrecia  vyložené po 

evidencií (odpise) nebudú odpočítané od poplatku v budúcom roku.     

 

       Za čistotu priestranstva v okolí svojho domu, zodpovedá každý vlastník nehnuteľnosti.     

Kto poruší VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu stráca nárok na zľavy. Na zníženie poplatku ďalej stráca nárok, tá 

domácnosť, ktorá bude mať pred alebo za svojím domom čiernu skládku. ( o. i.  popol - dôkaz 

foto  ) 

Upozorňujeme, že odpadové pneumatiky sa nepovažujú za komunálny odpad, a to ani v prípade, 

že pochádzajú od občana. Konečný používateľ je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať 

výlučne distribútorovi pneumatík – tam kde ju kúpil !!! Preto ich nevyvážajte za garáže, lebo nie 

sú veľkoobjemovým odpadom. 


