
  

 

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava  

TEL.: +386 (0)2 577 62 86 | FAX: +386 (0)2 577 62 84  

www.eko-park.si | info@eko-park.si   

 

Obvestilo lastnikom nenaseljenih objektov 
(vikendice, vinske kleti, počitniške hiše ipd.) 

 
Spoštovani,  
 
kot lastnika nenaseljenega objekta (vikendice, vinske kleti, počitniške hiše ali podobnega objekta) vas 
obveščamo, da z januarjem 2017 pričnemo izvajati gospodarsko javno službo (GJS) zbiranje in prevoz 
odpadkov tudi za vse nenaseljene objekte v občini Lendava. Zbiranje in odvoz odpadkov od 
nenaseljenih objektov je opredeljeno v Odloku o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na 
območju Občine Lendava (Ur.l.RS, št. 60/2013) in Tehničnem pravilniku o zbiranju in prevozu 
odpadkov na območju Občine Lendava (Ur. list RS 60/2013, 32/214).  
 
Nenaseljen objekt je tisti objekt, v katerem ni stalno ali začasno prijavljena ali nastanjena nobena 
oseba. Nenaseljen objekt je lahko v občasni uporabi kot počitniška hiša, vinska klet ipd. Če je posest 
nad objektom opuščena, zanj ne velja obveznost GJS zbiranja in prevoza odpadkov. Breme 
dokazovanja dejstva opuščenosti posesti na objektu je na strani lastnika. Kot opuščen objekt se šteje 
objekt, ki ni niti v občasni uporabi. 
 
Nenaseljenost objekta lastnika ne odvezuje uporabe storitve zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov. Za lastnike nenaseljenih objektov, ki so vključeni v sistem GJS na območju Občine Lendava 
je minimalna vključitev v sistem javnih služb 1/3 najmanjše izhodiščne posode, za lastnike objektov, 
ki na območju Občine Lendava niso vključeni v sistem GJS pa 2/3 najmanjše izhodiščne posode, ki je 
zagotovljena za območje nenaseljenega objekta.  
 
Lastniki nenaseljenih objektov od izvajalca (proti plačilu) prejmejo namenske vreče za 1-letno 
obdobje:  

 8 namenskih vreč (4  za MKO in 4 za embalažo) – lastniki objektov, ki so vključeni v GJS na 
območju Občine Lendava in 

 16 namenskih vreč (8 za MKO in 8 embalažo) – lastniki objektov, ki niso vključeni v GJS na 
območju Občine Lendava. 
 

Lastniki nenaseljenih objektov izvajalcu GJS plačajo 4 oziroma 8 vreč za MKO. Cena 1 kom vreče 
znaša 4,16 € plus DDV, zajema pa zbiranje in odvoz odpadkov v vrečah za MKO in embalažo ter 
obdelavo in odlaganje odpadkov. Stroške bomo obračunali na položnicah v dveh delih. 
 
Lastniki nenaseljenih objektov se lahko z izvajalcem storitev namesto vreč dogovorijo za najem 
ustreznega zabojnika.  
 

KOLEDARČEK ZA ODVOZOV ODPADKOV 2017: prvi PONEDELJEK v marcu, juliju, avgustu, septembru 
in oktobru ter drugi ponedeljek v januarju, maju, novembru. 
 

9.1.2017 6.3.2017 8.5.2017 3.7.2017 7.8.2017 4.9.2017 2.10.2017 13.11.2017 

 
Vreče morajo biti na dan zbiranja odpadkov pravočasno pripravljene na prevzem ob javni poti. 
 

Eko-park d.o.o. Lendava 
Jožef Gerenčer, direktor 
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Értesítés a lakatlan épületek tulajdonosainak 
(hétvégi házak, borospincék, nyaralók, stb.) 

 

Tisztelt Címzett, 
 

mint a lakatlan épület (hétvégi ház, borospince, nyaraló, vagy hasonló létesítmény) tulajdonosát 

tájékoztatjuk arról, hogy 2017. január hó. kezdjük a hulladék gyűjtés és szállítás kötelező községi 

gazdasági közüzemi szolgáltatás (KKSz) kivitelezését minden lakatlan épület esetében, Lendva Község 

területén. A hulladékgyűjtési és szállítási kötelezettséget a lakatlan épületekre vonatkozóan Lendva 

Község területén A kommunális hulladékgyűjtésről és elszállításról szóló Technikai Szabályzat 

határozza meg (SzK Hiv. Közlöny 60/2013). 

A lakatlan létesítmény az a létesítmény, amelyben egy személy sincs állandó vagy ideiglenes 
tartózkodási nyilvántartásban ill nem lakja senki. A lakatlan létesítmény alkalmi használatban lehet, 
mint nyaraló, borospince, stb. Azon létesítmények esetében, ahol a birtoklás elhagyott, nem áll fenn 
a hulladékgyűjtés és szállítás GKSz kötelezettsége. A birtoklás elhagyása tényére vonatkozó bizonyítás 
a tulajdonos terhe. Elhagyott létesítmény az a létesítményt, amely nincs még csak alkalmi 
használatban sem. 
 
Az objektum lakatlansága a tulajdonosát nem mentesíti a kommunális hulladékgyűjtési és szállítási 
szolgáltatások igénybevételétől. A minimális bevonás a közszolgálati szolgáltatások rendszerébe a 
lakatlan épületek tulajdonosai esetében, amelyek szerepelnek a GKSz közszolgálati rendszerben 
Lendva Község területén a lakatlan épület területén meghatározott legkisebb gyűjtőedény 
űrtartalmának 1/3-a, azon létesítmények tulajdonosai esetében, amelyek Lendva Község területén 
nem szerepelnek a GKSz közszolgálati rendszerben pedig a legkisebb gyűjtőedény űrtartalmának 2/3-
a. 
 

A lakatlan objektumok tulajdonosai a közszolgáltatótól térítési díj ellenében 1 éves időszakra 
rendeltetésszerű használatú hulladékgyűjtő zsákot kapnak: 

• 8 hulladékgyűjtő zsákot (4 VKH és 4 csomagolási hulladék) - ingatlanok tulajdonosai, 
amelyek szerepelnek a KGSz rendszerében Lendva Község területén 
• 16 hulladékgyűjtő zsákot (8 VKH és 8 csomagolási hulladék) - ingatlanok tulajdonosai, 

amelyek ne szerepelnek a KGSz rendszerében Lendva Község területén 
 
A lakatlan épületek tulajdonosai a GKSz üzemeltetőjének 4 vagy 8 VKH zsákot fizetnek. 1db zsák 
ára 4,16 €, és magában foglalja a VKH és a csomagolási hulladék hulladékgyűjtési és szállítási 
szolgáltatások költségét zsákokban, valamint a hulladékkezelés költségeit. A költségek a számlán 
két részletben kerülnek felszámolásra. 
 
A lakatlan épületek tulajdonosai a közszolgáltatóval hulladékzsákok helyett megállapodhatnak 
megfelelő hulladékgyűjtő edény bérbevételéről. 
 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR 2017: minden első HÉTFŐN: márciusban, júliusban, augusztusban, 
szeptemberben és októberben, valamint második hétfőn januárban, májusban és novemberben. 

2017.1.9 2017.3.6 2017.5.8 2017.7.3 2017.8.7. 2017.9.4 2017.10.2 2017.11.13 

 
A zsákokat a hulladékgyűjtés napján időben ki kell helyezni átvételre a közszolgálati útakon. 
 

ÖKO-PARK Kft. Lendva 
Gerenčer Jožef, igazgató 


