
OBEC Lažany 
Záujem domácností o smetné nádoby na triedený odpad 

 

Vážení občania,  
 

v poslednom období sa výrazne zhoršila situácia v súvislosti s neporiadkom okolo veľkokapacitných 

smetných nádob na triedený odpad na verejnom priestranstve obce a narastá aj počet sťažností občanov.  

Prioritný spôsob vývozu triedeného odpadu, ktorý je dohodnutý v našej obci, je vrecovaný zber od 

každej domácnosti a nie jeho sústreďovanie na verejnom priestranstve.  

Z tohto dôvodu je v záujme obce ukončiť zber triedeného odpadu do veľkokapacitných nádob, 

zrušiť umiestnenie týchto kontajnerov na verejnom priestranstve obce a v plnej miere sa vrátiť len 

k vývozu od jednotlivých domácností.  

 

Aby sa však zachovala kultúra zhromažďovania triedeného odpadu, je v záujme obce ponúknuť 

občanom nové smetné nádoby na plast a sklo, z ktorých by si jednu nádobu zakúpili občania z vlastných 

zdrojov a v tom prípade bude druhá smetná nádoba financovaná zo strany obce.  

Obec Lažany oslovila niekoľkých výrobcov  smetných nádob s požiadavkou na vyhotovenie výhodnej 

cenovej ponuky pri odbere väčšieho množstva a týmto si Vás dovoľuje osloviť so žiadosťou o 

 

vyjadrenie Vášho záujmu o zakúpenie týchto smetných nádob 
 

Prehľad cien na základe najlacnejšej cenovej ponuky od dodávateľa MEVA-SK, s.r.o., Rožňava: 

 

PLASTY: veľká žltá plastová nádoba – 240 litrov  cena: cca 35 €* - hradí obec 

SKLO:  klasická zelená plastová nádoba – 120 litrov cena: cca 22 €* - hradí domácnosť 

(aktuálna bežná maloobchodná cena: 240 l nádoba – cca 43 €, 120 l nádoba – cca 30 €) 

* uvedená orientačná cena z dôvodu možnej miernej odchýlky v závislosti od záujmu občanov, a teda od počtu 

smetných nádob v záväznej objednávke 

 

VYJADRENIE (prosím, zaškrtnite):  

 

MÁM  ZÁUJEM  o zakúpenie 1 ks zelenej plastovej nádoby (120l) na sklo za cenu cca 22 €, 

pričom dostanem aj 1 ks veľkej žltej plastovej nádoby (240l) na plasty. (presná suma bude 

s Vami komunikovaná po vyhodnotení záujmu a potvrdení zo strany dodávateľa) 

NEMÁM  ZÁUJEM  o ponúkané smetné nádoby (domácnosť ostáva pri zbere  

triedeného odpadu vrecovaným spôsobom) 
 

Meno a priezvisko majiteľa domu: __________________________, číslo domu: __________ 

Telefonický a e-mailový kontakt: ____________________________________________ 

Podpis: __________________  (svojím podpisom súhlasím so spracovávaním poskytnutých  

osobných údajov Obecným úradom v Lažanoch) 

 

Tento lístok, prosím, vhoďte do poštovej schránky na Obecnom úrade Lažany (vľavo od 

hlavného vchodu) do pondelka 27. 9. 2021. Ďakujeme.  


