
 

  OBEC  MOST  PRI  BRATISLAVE 

          Obecný úrad Most pri Bratislave, Bratislavská č. 96/98, 900 46 Most pri Bratislave 

 

Informácia pre obyvateľov – úhrada poplatkov za vývoz komunálneho 

odpadu 

      Stránkové hodiny sú na obecnom úrade od 9. 3. 2020 zrušené do odvolania. Podateľňa 

obecného úradu prijíma  podania v dňoch pondelok, streda, piatok od 8:00 hod. do 11:00. 

hod..  

      Od 16. 3. 2020 nie je možné na obecnom úrade vykonávať hotovostné platby. Poplatok za 

vývoz odpadu je možné hradiť prevodom na bankový účet obce - číslo účtu (IBAN) SK13 

0200 0000 0029 9688 4553. Pred realizáciou platby je potrebné požiadať na obecnom úrade o 

údaje potrebné pre zadanie platby na mailovej adrese dane@mostpribratislave.sk. 

Upozorňujeme, že pri platbe prevodom na bankový účet obce bude potrebné následne priniesť 

na obecný úrad potvrdenie o uhradení poplatku za komunálny odpad a na PODATEĽNI si 

vyzdvihnúť vrecia na papier, plasty, kovy, nálepku na smetnú nádobu – komunálny odpad, 

nálepky na smetnú nádobu – biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. 

      Poplatok za vývoz komunálneho  odpadu: 

 

- 52 vývozov – raz za týždeň                            120 l nádoba :     -  90,00 € /rok    

- 26 vývozov - raz za dva týždne                      120 l nádoba :     -  45,00 € /rok  

- 12 vývozov – raz za mesiac                            120 l nádoba:      -  23,00 € /rok  

- 52 vývozov  - raz za týždeň                            240 l nádoba :     - 195,00 € /rok  

- 26 vývozov – raz za dva týždne                      240 l nádoba :    -   98,00 € /rok  

- 52 vývozov – raz za týždeň                          1 100 l nádoba :    - 900,00 € /rok   

- 26 vývozov – raz za dva týždne                   1 100 l nádoba :    - 450,00 € /rok   

 

Pre fyzickú osobu, ktorá má na území obce Most pri Bratislave  oprávnenie užívať alebo uží- 

va byt, nebytový priestor,  pozemnú stavbu (chatu, chalupu) alebo jej časť a nevyváža z nej 

komunálny odpad   - 10,00 €/rok.  

 

      Poplatok za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad: 

 

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu (hnedá nádoba) sa uskutočňuje raz za  týždeň 

(sezónne od marca do novembra) - 2 x 120 l nádoba alebo 1 x 240 l   nádoba. Náklady na 

odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho  poplatku za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady, za podmienky, že bol uhradený poplatok za komunálny odpad. 

 

V prípade  vývozu ďalšej nádoby biologicky rozložiteľného odpadu je   poplatok stanovený 

nasledovne: 

- 120 l nádoba   40,00 € /rok  

- 240 l nádoba   80,00 € /rok 

 

      Poplatok za drobný stavebný odpady: 

-  vývoz 1 x štvrťročne                                 1 kg                                 - 0,06 €  


