
Vývoz drobného stavebného odpadu
Obec  Stanča oznamuje občanom, že zriadila zberné miesto na zber drobného stavebného odpadu, 
ktoré je umiestnené vo dvore rodinného domu vo vlastníctve obce na ul. Hlavnej č.116 v Stanči 
(bývalý rodinný dom rod. Vaškových), kde je umiestnený veľkoobjemový kontajner.

Zberné miesto  bude v prevádzke:  dňa 08.03.2023 t.j.  stredu od  13.30 hod.  do 17.00 hod.

                                                        dňa 09.03.2023 t.j.  štvrtok od 13.30 hod. do 16.00 hod.

                                                        dňa 10.03.2023 t.j.  piatok  od  08.30 hod. do 11.30 hod.

                                                        dňa 11.03.2023 t.j. sobota   od  08.30 hod. do 12.00 hod.

Zberné miesto bude zabezpečené a kontrolované pracovníkmi obecného úradu, aby do kontajnera
nebol umiestnený iný odpad ako drobný stavebný odpad.

Prosíme  občanov,  aby  drobný  stavebný  odpad  vozili  na zberné  miesto  len  počas  oznámených
prevádzkových  hodín  ,  nakoľko  v  ostatnom  čase  bude  zberné  miesto  uzamknuté. V  prípade
nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené. 

     Obec upozorňuje občanov, že  vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle 
platného VZN  č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady,  a to za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu 0,10 € za jeden 
kilogram drobných stavebných odpadov .

V Stanči dňa 06.03.2023

                                                                           



                                                                           OBEC  STANČA
                                                              Hlavná ulica 139/139  STANČA

Meno a priezvisko: ...........................................................................
Adresa: .............................................................................................
Tel. kontakt: .....................................................................................
odovzdal v zbernom dvore v Stanči dňa: ........................................
drobný stavebný odpad – váha: .......................................................

Na  základe  §  15,  ods.  1.  písm.  b,   všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  Stanča č.  1/2022
o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  je
sadzba 0,1 € za kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín a  ste povinný poplatok
uhradiť najneskôr do 5 dní odo dňa odovzdania drobného stavebného odpadu do pokladne
obce Stanča.

........................................................... ............................................................
               podpis preberajúceho podpis odovzdávajúceho
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