Spravodaj obce Dolná Breznica
odpadové hospodárstvo
Vážení občania!
Odpadové hospodárstvo je kľúčovou oblasťou takmer v každej obci. Neustále legislatívne zmeny nás
nútia, aby sme čo najviac motivovali a nabádali občanov k triedeniu odpadu a nevyhadzovaniu odpadu
na skládky. Taktiež sa každoročne zvyšujú poplatky za uloženie odpadu na skládke a tieto poplatky
musia občania hradiť v plnej miere. Preto sme sa rozhodli ešte viac motivovať občanov k triedeniu
odpadu. V roku 2020, po zavedení váženia odpadu, nám výrazne kleslo množstvo odpadu z popolníc
(takmer o polovicu). Väčšina domácností v našej obci výrazne ušetrila na odpadoch, no žiaľ našli sa aj
také, ktoré na to doplatili (najmä tým, že majú viac a ťažší odpad). Nový rok nám prináša i nejaké
zmeny, teraz vám spomeniem zmeny, ktoré sa týkajú odpadového hospodárstva. Poslanci obecného
zastupiteľstva na zasadnutí v decembri schválili zmenu systému zberu zmesového komunálneho
odpadu, ktorú som navrhoval. Touto zmenou chceme vylepšiť súčasný systém a zároveň priradíme
platby domácnostiam, ktoré produkujú zmesový komunálny odpad. Zmena sa týka najmä poplatkov za
odpad. Obyvatelia našej obce už nebudú vôbec platiť paušálny poplatok na osobu. V roku 2019 bol
tento poplatok vo výške 19,50 €/ osobu/ rok a v roku 2020 bol vo výške 8 €/ osobu/ rok. Od
01.01.2021 bude iba poplatok za množstvový zber odpadu a za frekvenciu vývozu nádoby
(popolnice) alebo vreca. Poplatok za 1 kg odpadu z popolnice je vo výške 0,0766 € a poplatok za
manipuláciu s popolnicou je 1 € za jeden vývoz.
Jednoduché príklady:
Domácnosť Milana S.:
Domácnosť Milana S. vlastní 1 popolnicu. Túto popolnicu sa rozhodne (zaplní ju pri každom vývoze)
vyvážať pri každom vývoze v roku. Celkovo má v roku váhu odpadu 500 kg a 26 vývozov.
Pán Milan S. zaplatí:
500 kg x 0,0766 + 26 x 1= 64,3 €
Domácnosť Jozefa P.:
Domácnosť Jozefa P. vlastní dve popolnice. Jednu popolnicu dáva vždy vyvážať a druhú dal 5x v roku.
Okrem toho mal aj 3 vrecia s odpadom, ktorý sa mu nezmestil do popolníc. Váhu odpadu mal 500 kg
za celý rok.
Domácnosť Jozefa P. zaplatí:
500 kg x 0,0766 + 26 x 1 + 5 x 1 + 3 x 1= 72,3 €
Domácnosť Anny F.:
Domácnosť Anny F. má jednu popolnicu. Túto popolnicu dá vyviezť iba 5 x v roku (každý piaty
vývoz). Celková hmotnosť za celý rok bude 100 kg.
Domácnosť Anny F. zaplatí:
100 kg x 0,0766 + 5 x 1= 12,66 €
Domácnosť, ktorá za celý rok nebude mať žiadny vývoz (žiadny odpad), nezaplatí za celý rok ani
jedno euro. Preto je dôležité, aby ste dôsledne triedili odpad, pretože za vytriedený odpad sa neplatí
nič. V súčasnosti sa dajú triediť viaceré druhy odpadu, za ktoré sa neplatí a ktorých zber pravidelne
(min. 1 x mesačne) vykonávame. Ide o rôzne druhy plastov, VKM obalov (tetrapakov- krabíc od
mlieka, džúsov), všetky druhy skla, všetky druhy papiera a kartónov, všetok elektroodpad (všetko,

čo je na batérie alebo na elektrinu), jedlé oleje a tuky, použité šatstvo a textílie, všetky druhy kovov
(rôzne plechovky, konzervy, ale aj všetko železo, atď.). Rovnako obec zabezpečila pre občanov
kompostéry, do ktorých občania môžu dávať všetok biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie), ale i
kuchynský biologicky rozložiteľný odpad (zostatky z ovocia a zeleniny, zvyšky z kávy a vrecká z
čajov, škrupiny z vajec atď.).
Poplatok za odpad sa bude platiť jedenkrát ročne na základe odváženého množstva odpadu v popolnici
alebo vo vreci po vystavení faktúry. Táto faktúra vám bude dodaná v priebehu januára alebo februára
v nasledujúcom roku. Aby sme predišli rôznym nedorozumeniam alebo konfliktom, doporučujeme
vám popolnice schovať do dvora a v prípade, že máte záujem ich vyviezť, vytiahnite ich. Keď nemáte
záujem popolnice vyviezť, nechajte ich zatvorené vo dvore. A pre tých, ktorým sa nechce manipulovať
s ťažkými popolnicami, sme dali vyrobiť tabuľky s označením- VYVÁŽAŤ! a z druhej strany
NEVYVÁŽAŤ!. V prípade, že na popolnici bude tabuľka otočená NEVYVÁŽAŤ!, smetiari túto
popolnicu nevyvezú. V opačnom prípade vyvezú. Doporučujeme, aby ste dávali vyvážať popolnice,
ktoré budú úplne plné alebo aspoň takmer plné (ušetríte tým min. 1 euro).
Ďalšou novinkou je, že od 01.01.2021 obec už nedáva popolnice zdarma. Je to z toho dôvodu, že bol
zrušený paušálny poplatok, v ktorom bol vždy započítaný aj nákup popolníc. Bude možnosť si zakúpiť
novú popolnicu (plechovú- najmä na popol alebo plastovú- lacnejšia na akýkoľvek iný odpad). Obec
nakupuje tieto popolnice vo väčších množstvách, preto má výhodnejšie ceny ako v klasickom obchode.
Nebude prekážať ani ak si ju kúpite niekde inde. Obec Vám ju zdarma označí číslom.
Obr. č. 1 Označenie, keď má občan záujem vyviezť popolnicu

Obr. č. 2 Označenie, keď nemá občan záujem vyviezť popolnicu

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- tégliky od jogurtov, igelitové vrecká, 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 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. Zber
elektroodpadu budeme vykonávať 2x ročne po celej obci - 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
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. Taktiež neodporúčame vyhadzovať odpad na čierne
skládky alebo vytvárať nové, pretože za akýkoľvek vyššie uvedený odpad na čiernej skládke hrozí
pokuta až do výšky 1 500 €. V prípade, že budú vznikať takéto skládky, obec zabezpečí kamerový
systém a následne bude pokutovať občanov a podnikateľov maximálnou možnou sadzbou. Všetok
horeuvedený odpad môžete bezplatne odovzdávať obci.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok môžete volať na mob. č. +421948 621 147 alebo
písať na email: lukas.pekara@dolnabreznica.eu.
S pozdravom
Ing. Lukáš Pekara
starosta obce Dolná Breznica

