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                  Obec Plavecký Mikuláš 

                        Obecný úrad Plavecký Mikuláš, 906 35 Plavecký Mikuláš 307 
 

 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK STOJISKA KONTAJNEROV  OBCE 

PLAVECKÝ MIKULÁŠ 

 

1. Zber a uskladnenie odpadu na stojisku kontajnerov  sa riadi v zmysle ustanovení Zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien a predpisov. 

 

2. Stojisko kontajnerov v obci Plavecký Mikuláš  môžu využívať obyvatelia obce s trvalým 

bydliskom v obci Plavecký Mikuláša a osoby, ktoré majú na daný kalendárny rok uhradený 

poplatok za odvoz komunálneho odpadu v obci Plavecký Mikuláš. Stojisko kontajnerov je 

umiestnené na pozemku v prenájme obce Plavecký Mikuláš, parc. č. 2966/1 v areáli bývalých 

štátnych majetkov. 

 

3. Za udržiavanie poriadku na stojisku kontajnerov, dozorom nad triedením a ukladaním odpadu 

podľa druhu zodpovedá pracovník OcÚ: 

 p. Stanislav Kovár, číslo telefónu: 0908 843 829 

 

Prístup na stojisko kontajnerov je časovo obmedzený.  

Čas otvorenia stojiska kontajnerov je stanovený : 
 

každú sobota  10.00 h  -  12.00 h 

 

4.  Podmienky odovzdania odpadu :  
- Odovzdávajúci je povinný sa identifikovať a preukázať svoju príslušnosť k obci platným 

OP, alebo dokladom o uhradení poplatku za odvoz komunálneho odpadu na daný kalendárny 

rok. 

- Odovzdávajúci je povinný strpieť nevyhnutný čas potrebný na manipuláciu, triedenie, 

prípadne administráciu spojenú s odovzdaním odpadu. 

- Odovzdávajúci si odpad triedi a vykladá sám podľa pokynov zodpovedného pracovníka.  

- Odovzdávajúci je povinný sa preukázať dokladom o zaplatení poplatku na OcÚ Plavecký 

Mikuláš zodpovednému pracovníkovi za stojisko kontajnerov a riadiť sa jeho usmerneniami. 

 

5.  Jednotlivé druhy odpadu sa na stojisku kontajnerov  ukladajú, separujú do príslušných 

veľkokapacitných kontajnerov a ostatných vyhradených priestorov iba za prítomnosti 

zodpovedného pracovníka OcÚ Plavecký Mikuláš. 
 

6.  Na stojisku kontajnerov je možné uložiť tieto druhy odpadov: 
a) Drobný stavebný odpad (zmes betónu, tehál, kvádrov, obkladačiek, keramiky... zbavenú 

iného  komunálneho odpadu) jednorázovo max. do 300 kg hmotnosti – zodpovedá 

(naloženému prívesnému vozíku za osobné motorové vozidlo).  
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Každá domácnosť v obci môže bezplatne uložiť drobný stavebný odpad  bezplatne jeden 

raz ročne. Každý ďalší  drobný stavebný odpad je spoplatnený poplatkom 10,-€ za 

každých odovzdaných 300 kg.  

b) Veľkoobjemový komunálny odpad,  čo sa v domácnostiach nezmestí do podomových 

smetných nádob ako (sedačky, ostatný nábytok, skrine – v rozobratom stave apod.) 

jednorázovo -  (naložený prívesný vozík za osobné motorové vozidlo). 

Každá domácnosť v obci môže bezplatne uložiť veľkoobjemový odpad  bezplatne jeden 

raz ročne. Každý ďalší  veľkoobjemový odpad je spoplatnený poplatkom 5,-€ za každých 

odovzdaný prívesný vozík za osobné motorové vozidlo.  

Potrebný poplatok treba uhradiť na OcÚ Plavecký Mikuláš počas stránkových hodín 

a s potvrdením o uhradení sa preukázať pri odovzdaní veľkoobjemového komunálneho 

odpadu na stojisku kontajnerov. 

 

Ďalej sa na stojisku kontajnerov ukladá bezplatne: 

c) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia (chladničky, práčky, televízory, 

vysávače, PC  a pod.). 

d) Biologicky rozložiteľný odpad (konáre z orezu stromov).  

e) Železo  

Na stojisko kontajnerov sa neukladá pokosená tráva, ovocie). 

 

7.         Papier a plasty sa zbierajú vo vyhradených igelitových vreciach podľa rozpisu zvozu   

   komunálneho odpadu na daný kalendárny rok zmluvnou firmou.  

 Textil  je možné odložiť do zberného kontajnera vyhradeného na textil a ktorý je  

umiestnený v obci Plavecký Mikuláš pri predajni Coop Jednota.  

Použitý rastlinný olej a použité batérie typu AA, AAA a pod. je možné odovzdať na OcÚ 

Plavecký Mikuláš v čase stránkových hodín.  

(Tieto druhy odpadu nie sú predmetom zberu na stojisku kontajnerov).  

 

8.  Na stojisko kontajnerov nie je možné dovážať odpad z podnikateľských subjektov ani 

pneumatiky. 

 

9.  Priestor stojiska kontajnerov je monitorovaný kamerovým systémom OcÚ Plavecký 

Mikuláš.  

 

10.  Je zakázané ukladanie akéhokoľvek odpadu v okolí oplotenia stojiska kontajnerov, alebo 

prehadzovať odpad cez oplotenie stojiska v čase zatvorenia. Porušením všeobecne záväzného 

nariadenia obce sa páchateľ dopustí priestupku proti poriadku v správe podľa § 46 zák. 

372/1990 Zb. o priestupkoch, za čo mu možno uložiť pokutu.  

 

Prevádzkový poriadok stojiska kontajnerov obce Plavecký Mikuláš bol schválený obecným 

zastupiteľstvom schválením uznesenia č. 149/2019 zo dňa 09.12.2019. 

                                                     

Účinnosť od 01.01.2020. 

 

 

         Ing. Peter Válek 

 starosta obce 


