
Diskusný príspevok
na verejnú schôdzu občanov obce dňa 11. 03. 2011 k problematike separácie odpadov

Vážení občania,
môj diskusný príspevok sa bude dotýkať otázky triedenia (separácie) odpadov a s tým 

súvisiacich problémov vrátane financovania vývozu odpadov a jeho dopadu na nás občanov 
a rozpočet obce.

Otázka separácie odpadov je dnes mimoriadne populárna a rozoberá sa všade, v tlači, 
rozhlase, TV , v rodinách ale aj  na zasadaniach vlády.
A aká je situácia u nás, v našej obci ? Do každej rodiny dol dodaný harmonogram vývozu 
odpadov na celý rok. Nedávno sme do každej domácnosti doručili aj tzv. Výzvu  starostu obce 
vo forme letáčika, ktorá sa dotýka problematiky zberu a separácie odpadov.

Vývoz odpadov pre obec zabezpečuje firma Fúra Košice. Niekoľko údajov za 
posledné dva roky t.j. 2009 - 2010

Rok
Celkové náklady za 

vývoz TKO
Poplatky od občanov Doplatok OÚ %

2009 8 860 € 5 900 € 2 960 € 33,4
2010 9 000 € 5 800 € 3 200 € 35,5

Tu treba povedať, že poplatky za vývoz odpadov sa nezvyšovali od roku 2008 a sú aj 
v roku 2011 na úrovni 7 €/osoba a 3,5€/študent.

V priemere nám vychádza, že za vývoz 1 ks kontajnera s TKO, nám firma Fúra účtuje 
1,5 € (cca viac ako 45 Sk). A toto je jeden z údajov, ktorý by sme si mali všetci poznať. Ak by 
sme si porovnali poplatky jednotlivých rodín za vývoz TKO, došli by sme k zaujímavým 
záverom.

Rodina
Poplatok/ro

k

Vyplatený počet 
kontajnerov/ro

k

Počet mesiacov v roku Doba za ktorú 
by rodina mala 

naplniť 1 
kontajner

Vyplatené 
občanom

Doplatené 
OÚ

1-členná 7  € 5 2,5 9,5 10
2-členná 14 € 10 5 7 5
2-čl.+1Š 17 € 11 5,5 6,5 5
2-čl.+2Š 21 € 14 7 5 4
3-členná 21 € 14 7 5 4
3-čl.+1Š 24,5 € 16 8 4 3
3-čl.+2Š 28 € 18 9 3 3
3-čl.+3Š 31,5 € 21 10,5 1,5 2,5
4-členná 28 € 18 9 3 3
4-čl.+1Š 31,5 € 21 10,5 1,5 2,5
4-čl.+2Š 35 € 23 11 1 2
4-čl.+3Š 38,5 € 25 12 0 2

Závery nás preto nútia do budúcnosti urobiť dve opatrenia:
1. buď zvýšiť výšku poplatkov za vývoz TKO od občanov,
2. alebo v každej rodine zodpovedne pristupovať k otázke triedenia odpadov a tým 

znižovať     ich celkové množstvo a aj náklady na ich likvidáciu.



Rád by som preto využil túto príležitosť a vyzval všetkých občanov našej obce, aby 
podporili OÚ v úsilí o maximálnu separáciu odpadov, ktorá prispeje k zníženiu celkového 
množstva odpadov, ktoré sú pravidelne vyvážané v dvojtýždňových intervaloch.

Naším prvoradým cieľom je dosiahnuť aj to, aby každá rodina mala jeden kontajner na 
TKO. Nové sú k dispozícií na zakúpenie na OÚ v cene cca 30 €. Je možné ich zakúpiť aj na 
splátky (sociálne slabé rodiny, starí a osamelo žijúci občania obce).

V priebehu roka 2011, môže každá domácnosť využiť 1x možnosť odovzdať TKO  v 
plastovom, vreci červenej farby od firmy Fúra, ktoré firma vyvezie bezodplatne. To je však 
iba jedno vrece pre jednu rodinu za rok. Za vývoz ďalších vriec s odpadom, nám už firma 
bude účtovať náklady vo výške ako keby vyviezla kontajner, t.j. 1,5 € za kus. 

Znamená to teda to, že ten kto nemá doma kontajner na TKO a tento odpad chce aj 
v budúcnosti odovzdávať vo vreciach, bude musieť počítať s tým, že OÚ bude žiadať od neho 
platbu za vrece vo výške 1,5 € nad limit, ktorý si občan poplatkami vyplatil (tabuľka).

Situácia dnes je taká, že platíme firme 1,5 € za každý kontajner vyložený v deň 
vývozu pred bránou a nezáleží na tom, či kontajner je plný, prázdny alebo poloprázdny.
Preto Vás chcem požiadať, aby ste v deň vývozu zvážili, či Vám obsah kontajnera nevystačí 
ešte na dva týždne a vyložili len kontajner alebo vrece naozaj plné.

Do komunálneho odpadu nepatrí: stavebný odpad ako sú napr.: tehly, kachličky, 
kamene, biologický odpad ako tráva, lístie, konáre a pod.

OÚ zvažuje zakúpiť drvič konárov, ktorý by sa mohol poskytnúť pre občanov na 
posekanie konárov priamo u občana, aby sa tak predišlo tomu, že tento odpad sa vyváža do 
areálu bývalého JRD alebo po okrajových častiach obce.

OÚ bude aj naďalej sledovať množstvo vyvezeného odpadu v deň jeho vývozu, aby 
množstvo fakturované zodpovedalo množstvu skutočne vyvezeného odpadu. 

Podobne ako u občanov, chceme, aby separáciu odpadov robili zodpovedne aj firmy a 
podnikatelia na území obce. Plánujeme preto vybudovať na jar prístrešok na odpady aj pri 8-
bytovej bytovke a umiestniť tam kontajnery, aby nájomníci mali možnosť separovať odpad 
tiež. V spolupráci s nájomníkmi treba zriadiť funkciu domovníka, ktorý by dozeral jednak na 
separáciu odpadov, ale aj na poriadok v okolí bytovky.  Úlohy tam má ešte aj OÚ, lebo treba 
tam odstrániť zvyšky stavebného materiálu a dokončiť úpravy terénu.

Medzi úlohy, ktoré by sme chceli v budúcnosti riešiť, je aj úloha likvidácie divokých 
skládok v okrajových častiach obce, chceme tiež vyvolať jednanie s podnikom Správa 
povodia Laborca o údržbe brehov našej rieky v priebehu roka a zvažujeme aj otázku, čo 
s bývalým areálom JRD, kde dnes je jedno obrovské smetisko, ktoré nevytvára dobrý obraz 
o obci a jej terajších obyvateľoch.
            



Vzor ako triediť jednotlivé odpady v našich domácnostiach v tomto roku:
Druh odpadu Stručný popis odpadu Čo k tomu nepatrí

Papier
2x Rok           

Noviny, časopisy, kartón
Papier špinavý a mastný, fólie, 
celofán obaly z masla, jogurtov, 
obaly od nápojov - tetrapack

Tetrapack 
2xRok

Škatuľové obaly od nápojov            
Špinavé obaly, papier, kartón, 
fólie (džúsy, mlieko)
- zlisovať, stlačením

Sklo 
4xRok 

Prázdne sklenené fľaše, črepy, 
úlomky tabuľového skla                 

Porcelán, zrkadlá, autosklo, 
drôtené sklo, žiarovky, 
žiarivky, sklo kombin.

PET fľaše
7xRok

Plastové fľaše od nápojov

Plasty od olejov, škatuľové 
obaly, tetrapack, bandasky, 
fľaše od  pracích a čistiacich 
prostriedkov  
- zlisovať, stlačením 

Zmiešané  plasty 
4xRok 

Fólie, sáčky, plastové fľaše, 
prepravky, plastové stoličky, plast. 
hračky, fľaše od aviváže, a čist. 
prostriedkov, obaly z jogurtov 
a masiel, obaly od drogérie              

Tetrapack, plastové fľaše od 
olejov, podlahové krytiny, 
laminát, matrace, hygienické 
potreby, špinavé fólie zo 
stavieb, polystyrén, plasty 
s prímesou iných látok

Kovové obaly  
2xRok

Plechovky od alko a nealko 
nápojov bez zbytkov obsahu 

Kovové obaly kombinované 
s iným obalom (napr. zubné 
pasty)

Pneumatiky 
2xRok

Pneumatiky do vonkajšieho 
priemeru 1 m bez diskov

Elektro odpad
2xRok

Biela a čierna technika, spínače, 
počítače, televízory, rádiá a iné  

Vyhrievacie telesá 
s výmurovkou

Nebezpečný odpad 
2xRok

Batérie a akumulátory, lepidlá, 
živice, žiarivky, pesticídy, 
rozpúšťadlá, adsorbenty,  filračné 
materiály, olejové filtre, oleje, 
kyseliny, zásady, farby, obaly 
obsahujúce zvyšky nebezpečných 
látok a iné

O zbere nebezpečného odpadu 
budú občania včas informovaní 
cestou DR, na obecnej úradnej 
tabuli a na webovej stránke 
obce

Spracoval: Ing. Cmar Juraj                                       


