Spravodaj obce Dolná Breznica
odpadové hospodárstvo
Vážení občania,
dovoľujem si Vás informovať, že od 01.01.2020 prichádza ku zmenám v odpadovom hospodárstve
v Dolnej Breznici. Dlho zaužívaný systém, ktorý sme tu doteraz mali, sa teraz mení. Nový systém bude
spravodlivejší, motivujúcejší k čo najväčšiemu triedeniu odpadu a taktiež by mal byť šetrnejší
k životnému prostrediu.
Nový systém – množstvový systém spočíva v princípe ,,plať za to, čo vyhodíš“, čiže koľko ľudia
vyprodukujú odpadu, toľko si aj zaplatia. Tento systém je najspravodlivejší a taktiež aj motivujúci, čo
najviac triediť odpad. Obec má vybudovaný systém triedenia odpadu, kde vieme bez akéhokoľvek
poplatku vytriediť takmer 80 % zmesového komunálneho odpadu (odpadu v popolniciach).
V súčasnosti sa platí za každého občana (či triedi alebo netriedi) 19,50 € a od 01.01.2020 by to
vychádzalo na 1 občana 22 €. V novom systéme sa bude na jedného občana platiť paušál 8 €
pri platení daní a následne za jednu domácnosť podľa váhy odpadu v popolnici. Cena za 1kg odpadu
v popolnici bude 0,0754 eura.
Poplatok obec vypočíta na základe skutočne vyprodukovaného množstva odpadu v dvoch termínoch:
- za obdobie od 01.01.2020 – 30.06.2020 do 15.07.2020,
- za obdobie od 01.07.2020 – 31.12.2020 do 20.01.2021
Po vypočítaní poplatku obec pošle výzvu na zaplatenie poplatku za odpad.
Čím viac bude vytriedeného odpadu, tým budú nižšie poplatky. Za vytriedený odpad sa neplatí nič,
ten je z každej domácnosti odvážaný zdarma.
Systém zberu vytriedeného odpadu v našej obci:
 Plasty – každý mesiac zberáme z domácností naplnené vrecia s plastami (patria tam nielen
pet fľaše ale aj rôzne iné plasty- kelímky od jogurtov, sáčky, polystyrén atď.), tento systém
bude pokračovať rovnako ako doteraz. V prípade veľkých plastových nádob alebo iného
výrobku z plastu, môžete ho doniesť bezplatne na zberný dvor počas otváracích hodín.
 Sklo – po obci sú rozmiestnené kontajnery na sklo, kde sa môže dávať akékoľvek sklo (okrem
vratných fliaš, tie patria späť do obchodu) a v prípade veľkého skla, ktoré sa nezmestí do
týchto kontajnerov, môžete ho doniesť na zberný dvor, kde bude vyhodené do veľkého
kontajnera na sklo.
Kontajnery na sklo sa nachádzajú: pri hornom moste, pri dolnom moste, pri obecnom úrade,
pri cintoríne, pri bytovkách a pri zastávke U Gerega – spolu 6 kontajnerov, ktoré sa
pravidelne vyvážajú.
 Papier – v obci sú rozmiestnené kontajnery na papier, ktoré sú pravidelne vyvážané. Patria
sem nielen rôzne noviny ale akýkoľvek papier aj z domácností, vrátane kartónov. Taktiež
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budeme papier zbierať po obci v čase zberu plastov. Budete ho môcť nechávať vo vreciach
alebo zabalený a následne Vám bude aj vyvážaný. Rovnako sa dá papier odovzdávať
spoločnosti, ktorá raz za 3 mesiace vykupuje novinový papier výmenou za hygienické potreby
(toaletný papier, vreckovky, saponát atď.).
Kontajnery na papier sa nachádzajú: pri hornom moste, pri dolnom moste, pri obecnom
úrade, pri bytovkách a pri zastávke U Gerega- spolu 5 kontajnerov na papier
 Kovy – v obci sú rozmiestnené kontajnery na kovy, kde sa môžu dávať akékoľvek kovy najmä
železo, hliník, rôzne plechovky, spreje atď. Taktiež budeme kovy zbierať po obci v čase zberu
plastov. Budete ich môcť nechávať vo vreciach a my ich bezplatne odvezieme. Taktiež ich
budete môcť odovzdať aj na zbernom dvore počas otváracích hodín- rovnako tak aj väčšie
kovy- napr. rôzne pletivá, staré vane, bicykle a akékoľvek iné kovové výrobky. Taktiež ich
môžete zaviezť aj do výkupní zberných surovín, kde Vám za to aj zaplatia.
Kontajnery na kovy sa nachádzajú: pri hornom moste, pri dolnom moste, pri bytovkách a
pri zastávke U Gerega- spolu 4 kontajnery na kovy
 Viacvrstvové kombinované obaly – ide najmä o obaly z džúsov a mlieka, tzv. tetrapaky,
zberáme ich v rovnakom čase ako plasty a môžete ich dávať aj do kontajnerov.
Kontajnery na VKM obaly sa nachádzajú: pri dolnom moste a pri zastávke U Gerega - spolu 2
kontajnery na VKM obaly
 Elektroodpad- ide o akýkoľvek elektroodpad – veľký či malý – rôzne chladničky, práčky,
sušičky, televízory, rádiá, bojlery, hračky na elektrinu alebo na baterky, počítače, notebooky,
tlačiarne, mobily, tablety, čokoľvek, čo je na batérie alebo sa zapína do elektriny. Budeme
robiť 2x ročne po celej obci zber elektroodpadu- 1x na jar a 1x na jeseň. Takisto tento druh
odpadu môžete kedykoľvek počas otváracích hodín doviezť bezplatne na zberný dvor.
 Batérie a autobatérie – rovnako ako elektroodpad
 Jedlé oleje a tuky – tento odpad zberáme vždy 1x mesačne v rovnakom čase ako plasty.
Nechávajte ich v uzatvárateľnej fľaši a budú Vám bezplatne odvezené.
 Pneumatiky- akékoľvek pneumatiky môžete doviezť na zberný dvor počas otváracích hodín
alebo do akéhokoľvek autoservisu, kde Vám ich bezplatne prevezmú. Na zbernom dvore Vám
bezplatne prevezmeme aj rôzne plášte a duše z bicyklov, kár atď.
 Bioodpad- v roku 2019 sme bezplatne rozdávali kompostéry na domáce kompostovanie do
každej domácnosti. V prípade, že ste kompostér ešte nedostali, môžete si ho prísť prevziať na
obecný úrad počas otváracích hodín. Kompostér slúži na domáce kompostovanie veľkého
množstva bioodpadu, ktorý nepatrí do popolníc.
Do kompostu patrí napr.: kvety, tráva, seno, slama, lístie, menšie množstvá rastlinných jedál
a chleba, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, zvyšky
z čistenia a spracovania zeleniny a ovocia (aj citrusov), nasekané konáre z krovín a stromov,
nasekané kukuričné stonky a klasy, piliny, hobliny a drevná štiepka, škrupiny z vajec
a orechov, kôstky a makovice, hnoj z chovu hospodárskych zvierat, studený popol z čistého
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dreva, papierové vreckovky a obrúsky a iné. Toto všetko nepatrí do popolnice ale do
kompostéru.
 Textil a oblečenie- akékoľvek použité šatstvo, oblečenie, kabelky, textil nepatria do
popolnice. Tento druh odpadu patrí do kontajnerov, ktoré sa nachádzajú pri obecnom úrade
a pri dolnom moste- spolu 2 kontajnery alebo taktiež ho budeme zbierať v čase, keď
zbierame plasty, len musí byť nachystaný vo vreci alebo v krabici.
 Starý nábytok, okná, dvere, sedačky a iný drevený odpad môžu občania doviezť počas
otváracích hodín na zberný dvor.
Neodporúčame občanom spaľovať akýkoľvek vyššie uvedený odpad z dôvodu, že si sami ničíme
životné prostredie, všetci to následne dýchame a taktiež neodporúčam to nikomu vyhadzovať
na čiernu skládku alebo vytvárať nové čierne skládky, pretože za akýkoľvek vyššie uvedený odpad
na čiernej skládke hrozí pokuta až do výšky 1 500 €. V prípade, že budú vznikať takéto čierne skládky,
obec zabezpečí kamerový systém a následne bude pokutovať občanov a podnikateľov maximálnou
možnou sadzbou. Všetok horeuvedený odpad môžete bezplatne odovzdávať obci. V najbližších
dňoch obec pristúpi k označovaniu jednotlivých popolníc (bude to vyhlásené v miestnom rozhlase
a zverejnené aj na webovej stránke obce. Od 01.01.2020 sa nebudú brať vrecia so zmesovým
komunálnym odpadom, vyvážať sa budú len popolnice, v prípade, že budete mať nejaký väčší odpad,
ktorý sa nezmestí do popolnice, bude ho potrebné doviezť na zberný dvor. Budú sa brať len vrecia
s vytriedeným odpadom v čase zberu triedeného odpadu.
Modelový príklad výpočtu poplatku za zmesový komunálny odpad pre Vašu domácnosť:
Meno člena
domácnosti
Rudolf H.
Janka P.
Lukáš S.
Spolu

rok
narodenia
19xx
19xx
20xx

rok
2019
19,50 €
19,50 €
19,50 €
57,50 €

rok 2020- starý systém

rok 2020- nový systém

22 €
22 €
22 €
66,- €

8€
8€
8€
24,- € + množstvo
odpadu v kg *0,0754 €

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí
na základe písomnej žiadosti takto:
1. odpustenie poplatku pre poplatníka, ktorý sa dlhodobo zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí /viac
ako 90 dní/ a túto skutočnosť doloží jedným z potvrdení:
 aktuálna pracovná zmluva, resp. pracovné povolenie, alebo






aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa, alebo
aktuálne potvrdenie o ubytovaní v zahraničí, alebo
aktuálne potvrdenie o pobyte v zahraničí z príslušného úradu, alebo
aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku v zahraničí, alebo
aktuálne potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo potvrdenie o návšteve školského a predškolského
zariadenia.
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2. odpustenie poplatku pre poplatníka, ktorý nemá trvalý pobyt v obci a vlastní, je oprávnený užívať
alebo užíva pozemok v zastavanom území obce, záhradu, ovocný sad, ornú pôdu alebo trvalý
trávny porast na iný účel ako na podnikanie a nemá stavbu v obci,
3. zníženie poplatku na 0,5 násobok z paušálnej sadzby pre poplatníka, ktorý študuje v dennej forme
štúdia na vysokej škole a túto skutočnosť oznámi telefonicky, písomne alebo osobne na Obecnom
úrade v Dolnej Breznici do 29.02.2020,
4.odpustenie poplatku pre poplatníka, ktorý sa celoročne nachádza v centre sociálnych služieb,
v domove sociálnych služieb alebo v zariadení pre seniorov a túto skutočnosť oznámi písomným
potvrdením z centra sociálnych služieb do 29.02.2020, alebo v priebehu roka, keď nastúpi
do zariadenia.
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