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Vytriedenosť odpadov  

v našej obci za sledované obdobie roku 2019 - informácia 
 

Triedený zber je na základe zákona o odpadoch zavedený v každom meste a obci. Občania 
triedia odpad alebo jeho zložky podľa jeho druhov, kategórií alebo iných kritérií. Samotný triedený 
zber teda vzniká práve vďaka občanom obce, ktorí odpad vzniknutý v domácnosti triedia do 
nádob alebo vriec naň určených. Zodpovedným triedením tak priamo vstupujú do systému 
triedeného zberu. 
 
Triedený zber v našej obci zabezpečuje zberové spoločnosti, ktoré vytriedený odpad odvážajú 
a zhromažďujú. Ten je následne dotrieďovaný a odvážaný na ďalšie spracovanie.  
 
Správnym triedením napomáhame recyklácii, čiže opätovnému využitiu už použitých materiálov 
a produktov a chránime tak životné prostredie.  
 
Od roku 2019 platí zmena sadzby poplatku, ktorý sa vypočíta na základe percentuálneho 
pomeru medzi celkovým ročným odpadom z obce ku množstvu vyseparovaného odpadu 
v obci (Nariadenie vlády č. 330/2018 Z.z.). 
 

Položka 
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci k pomeru vyvezeného celkového 

odpadu  x [%] 

Sadzba za príslušný rok v eurách . 
t-1 

2019 2020 
2021 a nasledujúce 

roky 

1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 

3 20 < x ≤ 30 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 8 13 22 

5 40 < x ≤ 50 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 

Vytriedenosť v našej obci za sledované obdobia  roku 2018, 2019 
 
V roku 2018 sme spolu vyseparovali 9% z celkového objemu odpadov (komunálny odpad, 
veľkoobjemový odpad, triedený odpad plasty).Zz toho nám vyšiel poplatok za uloženie na skládku 
bol 17 €/ tona pre rok 2019 + Rekultivačný poplatok, doprava, uskladnenie. 
  
V roku 2019 sme za sledované obdobie vyseparovali 12,5 % z celkového objemu odpadov 
(komunálny odpad, veľkoobjemový odpad, triedený odpad plasty, tetrapaky, kovy, kartóny). 
Poplatok za uloženie na skládku bude 24 €/ tona pre rok 2020 + Rekultivačný poplatok, doprava 
uskladnenie. 
 
 
 
 
 



 

Pri veľkoobjemovom odpade sme vyviezli za: 
rok 2018 -  37,31 ton  
za rok 2019 –35 ton 
 
 
Postupne sa nám darí znižovať podiel komunálneho odpadu, čo je však zatiaľ ešte veľmi malé 
číslo a platby za uloženie odpadu, rekultivačný poplatok neustále rastú v porovnaní: 
 
Rok 2017: 
Poplatok za uloženie na skládku bol 4,98 €/ tona 
Rekultivačný poplatok bol 3,83 €/ tona, + doprava, uskladnenie 
 
Rok 2018 
Poplatok za uloženie na skládku bol 5,04 €/ tona 
Rekultivačný poplatok bol 3,83 tona + doprava, uskladnenie 
 
Rok 2019 
Poplatok za uloženie na skládku bol 17 €/ tona 
Rekultivačný poplatok bol 5,71 tona + doprava, uskladnenie 
 
Rok 2020 
Poplatok za uloženie na skládku bude 24 €/ tona + doprava, uskladnenie 
Rekultivačný poplatok 7,00 €. 
 

Čím vyššia vytriedenosť, tým nižší poplatok pre obec 
čím nižší poplatok pre obec, tým nižší poplatok pre občana. 

 
Vďaka tým, ktorí pristupujú zodpovedne voči separovanému zberu sa nám darí znižovať objem 
komunálneho odpadu, zatiaľ sú to malé čísla, veľmi nám nepomohol ani prvý rok, kedy sme 
nezvýšili poplatky za odpady z dôvodu aby sme sa všetci naučili triediť.  Vďaka patrí tým, čo 
zodpovedne pristupujú k triedeniu odpadu ktorým ďakujem ale bohužiaľ doplácajú na takých, ktorí 
sa ku tomu stavajú nezodpovedne a hádžu všetko do jednej nádoby. Tiež je veľmi dôležité sa 
správať zodpovedne pri veľko objemovom odpade ktorý tvorí veľký podiel odpadov v našej obci 
zo strany občanov nedochádza k separovaniu, to znamená  oddeliť  kovové častí od dreva, 
plastov, tráva zmiešaná z konármi. keramika vhodená do skla, znečistené oblečenie do 
kontajnera na textil 
Rok sme ponechali občanom naučiť sa separovať bez úpravy poplatku  ale za ten rok musím 
konštatovať že sú medzi nami takí ktorí to ignorujú a preto sme museli pristúpiť k zvýšeniu 
poplatkov. 
 
Zvýšené poplatky za odpad na rok 2020 budú 22 €/ osoba  
schválené Uznesením OZ č. 42/ 2019 zo dňa 04.12. 2019 
Občania nad 65 rokov a držitelia preukazu ZŤP budú mať 10% zĺavu. 
Doplatok obce 12 €/ osoba 
 
Len pre informáciu: 
vytriedenie v pár obciach v našom okolí: 
Seč 30%, Nevidzany 45% Liešťany 40% Kostolná Ves 12,5% 


