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Obec Sklabiná oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje  

firma Márius Pedersen, a.s., ktorá ho bude realizovať  v dvojtýždňových 

intervaloch podľa harmonogramu vývozov, ktorý obecný úrad doručil do každej 

domácnosti.  

 Zároveň oznamujeme, že Obec Sklabiná  bude poukazy na vývoz odpadu 

predávať pre rok 2023 od 02.01.2023 a to každý týždeň v stredu a piatok v čase 

úradných hodín. Nakoľko prvý vývoz je na základe harmonogramu 

naplánovaný na 02.01.2023 bude možné si na obecnom úrade zakúpiť poukaz 

na daný vývoz  v roku 2022 a to do 30.12. 

 Každý občan si od 02.01.2023 do 31.01.2023 musí zakúpiť na obecnom 

úrade „Poukaz“  (najmenej 3 ks/občan  =  vývoz 3  ks kukanádob). Cena 1 

poukazu je  5,- Eur. Cena poukazu sa zvýšila na základe vývoja cien odpadu 

a výdavkov, ktoré má obec za úhradu faktúr za zber a uskladnenie odpadu.    3 

poukazy na jednu osobu (t.j. 15,- Eur/rok) je základný poplatok (odpad 

celkovo), ktorý  si musí každý občan  uhradiť (vrátane detí), v prípade, že sa tak 

nestane bude   domácnosť vedená ako dlžník voči obci.  Po minutí poukazov  si  

tieto môžu občania dokúpiť   na obecnom úrade podľa potreby. V prípade, že 

domácnosť neminie stanovený počet poukazov tie neprechádzajú do 

nasledujúceho roku. Ale základný poplatok na osobu musí byť uhradený.  

Márius Pedersen vyvezie len kuka nádobu,  ktorá bude označená poukazom.   

 Obec Sklabiná nebude vydávať  rozhodnutie o poplatku  za TKO, ale bude 

v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

par. 81 využívať množstvový zber, t.j. poplatok bude len za poukazy.  

Zároveň Obec Sklabiná upozorňuje občanov, aby poukaz na kuka nádobu 

pripevnili len v deň vývozu, aby sa predišlo k  jeho odcudzeniu.  

 

 

Upozorňujeme, že Márius Pedersen, a.s. od 2.1.2023 

nevyvezie odpad, ktorý bude uložený do vriec. Zber bude len 

z kuka nádob, preto vyzývame občanov, ktorí nemajú kuka 

nádoby, aby si ich zabezpečili.  


