
Systém nakladania so zmesovým komunálnym odpadom v obci Mužla                                                                            

 

 

1.  Za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ktoré vznikli na území obce Mužla 

a s drobnými  stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce Mužla, zodpovedá obec 

Mužla, ak zákon neustanovuje inak. Je to nevytriedený komunálny odpad, alebo 

komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

 

2.  Zmesový komunálny odpad sa vyváža v obci 1-krát za týždeň celoročne. Nádoba na 

odpad musí byť dostupná na hranici pozemku (krajnici cesty) tak, aby nebola za bránou, 

alebo inými prekážkami v deň vývozu od 06.00 hod ráno. Nesmie obsahovať horúci 

popol, iný horúci materiál ani žiadne iné predmety, ktoré by mohli poškodiť zberové 

vozidlo. Zbernú nádobu a stanovište je povinný udržiavať v riadnom stave a čistote jej 

držiteľ na vlastné náklady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

3.  Každá domácnosť, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba musí mať  110, 120, 

240 alebo 1100 litrovú KUKA nádobu. Náklady na zbernú nádobu na zmesový 

komunálny odpad znáša občan. Obyvatelia môžu si kúpiť 120 l nádobu podľa cenníka 

Obce Mužla na obecnom úrade v Mužle.  Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani 

preťažovať odpadom. V zimnom období sú držitelia odpadov povinní odstrániť závadu 

spôsobenú  zamrznutím obsahu nádoby. 

 

4.  Zber objemného odpadu sa bude v obci uskutočňovať 2x ročne do pristavených 

kontajnerov, ktoré budú vyvezené na povolenú skládku odpadu. Zber odpadu s obsahom 

škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné 

odpady) sa bude uskutočňovať 1x ročne. Odpad s obsahom škodlivín sa uloží v deň 

zberu na miesto určené obcou. Miesto zberu bude občanom oznámené vyhlásením 

v miestnom rozhlase, na úradných tabuliach a na internetovej stránke obce. 

 

5.  Stavebné odpady a odpady z demolácií, sú odpady, ktoré vznikajú uskutočňovaním 

stavebných prác, udržiavacích prác, pri úprave alebo odstraňovaní stavieb. 

 

6.  Drobný stavebný odpad (ďalej len DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác 

vykonávaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí poplatok za 

komunálne odpady a DSO. 

 

7.   Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu najviac do výšky 100 kg na 

osobu za jeden kalendárny rok, ktorý sa bude odovzdávať po odvážení a zaplatení 

poplatku za DSO do pokladne obce vo výške určenej vo Všeobecne záväznom nariadení 

obce Mužla o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Mužla za konkrétny kalendárny rok 

poverenému zamestnancovi obce. DSO sa uloží do kontajnera umiestneného pri 

požiarnej zbrojnici.  

 






