
Dôvodová správa k návrhu VZN č. 5/2020 

   Téma odpadov je neustále zdrojom diskusií a námetov na články v celoštátnej aj regionálnej tlači. Je 

tomu tak aj v našej obci. Už na prvom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 10. decembra 

2018 sme boli nútení popri slávnostnom charaktere prvej schôdze OZ riešiť aj problém s poplatkami 

za vývoz a uskladnenie tuhého komunálneho odpadu (TKO) alebo zmesového komunálneho 

(netriedeného) domového odpadu. Vysvetľujeme na číslach, prečo k tomu muselo prísť.  

   V prvom rade vstúpilo do platnosti od 1. januára 2019 Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z.z., 

ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace 

s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, ktoré podľa Prílohy č. 1 zdvihlo ceny za 

uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu podľa úrovne vytriedenia 

komunálneho odpadu (v percentách). Inak povedané, čím bude obec / mesto viac triediť, tým menej 

bude za TKO platiť alebo opačne, čím menej bude obec a jej občania triediť, tým viac všetci zaplatia 

za uloženie TKO.  

Tabuľka č. 1 Prílohy 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z. uvádza nasledovné: 

Položka  Úroveň vytriedenia 
komunálneho odpadu 

(%) 

Sadzba za prísl. rok 
(EUR) za 1 tonu 

r. 2019 

Sadzba za prísl. rok 
(EUR) za 1 tonu 

r. 2020 

Sadzba za prísl. rok 
(EUR) za 1 tonu 

r. 2021 a vyššie  

1 do 10 % 17  26 33 

2 10 – 20 % 12 24 30 

3 20 – 30 %  10 22 27 

4 30 – 40 % 8 13 22 

5 40 – 50 % 7 12 18 

6 50 – 60 % 7 11 15 

7 viac ako 60 % 7 8 11 

         

   Ako z uvedenej tabuľky vidieť, zvyšovanie poplatkov v zmysle Nariadenia vlády SR bude ešte 

narastať. Od roku 2021 a nasledujúce roky napr. podľa položky 6 oproti r. 2019 na viac ako 

dvojnásobok (!) Položku 6 neuvádzame náhodou, pretože v tejto položke sa momentálne nachádza 

percentom vytriedenia obec Častá. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za r. 2019 bol viac ako 

50 %. Tento údaj máme podložený konkrétnymi merateľnými ukazovateľmi. To znamená, že sadzba 

za uloženie odpadu od 1.3.2020 do 28.2.2021 bude 11 EUR za 1 tonu. Aj tak nás ale bude čakať 

v nasledujúcich rokoch zdražovanie. Taká je realita, ktorá sa odvíja z legislatívy štátu, resp. trhových 

podmienok vývozcov TKO a skládkovania odpadu. Obec iba reaguje na vonkajšie vplyvy. Vedenie 

obce nemá záujem na zvyšovaní poplatkov. Preto je výzvou pre nás všetkých, pre Obecný úrad 

v Častej, pre obecné zastupiteľstvo, pre firmy a podnikateľov na území obce ako aj pre vás - všetkých 

občanov, aby sme spoločne a zodpovedne naďalej pristupovali k triedeniu odpadu v Častej.               

Od 1.1.2021 skládka odpadov Dubová zdvíha ceny za uloženie odpadov o ďalších cca. 20 %. 

Treba pochváliť obyvateľov Častej za doterajšie zodpovedné konanie v tejto záležitosti a prajeme si, 

aby sme dosiahli úroveň vytriedenia viac ako 60 % podľa vyššie uvedenej tabuľky. Nám všetkým sa to 

prejaví na našich peňaženkách (pozrite tabuľku). 

   K tvorbe ceny za 1 tonu TKO uvádzame, že naposledy sa ceny na skládke Dubová upravovali v roku 

2019 a ceny vyskočili cca. dvojnásobne (!) Obec Častá zabezpečuje vývoz odpadu / vytriedeného 

odpadu prostredníctvom nádob (smetiakov) objemu 240 litrov, 1100 litrov, malými smetiakmi pre 

zber kuchynských jedlých tukov a olejov, kontajnermi objemu 5 m
3 
pre objemový odpad 

a v neposlednom rade triedený odpad z domácností (papier, plasty) prostredníctvom plastových vriec, 

pretože takto to prepláca zmluvná OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov) Natur-Pack.  



Zabezpečujeme zber širokého spektra triedeného odpadu (druhotných surovín), ktorý nám práve 

vďaka tomu zabezpečuje zatiaľ dostatočne vysoké percento úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, 

vr. zberne kovov, ktorú máme na území našej obce. Okrem zmesového komunálneho odpadu, resp.  

objemového odpadu zabezpečuje obec Častá zber nasledovných komodít: 

- papier 

- plasty 

- kovy 

- sklo 

- šatstvo 

- elektroodpad / elektrické spotrebiče (vrátane batérií - monočlánkov)  

- batérie / akumulátory z vozidiel 

- jedlé tuky a oleje (separujeme od r. 2017) 

- tetrapakové obaly (separujeme od marca 2018) 

- biologicky rozložiteľný komunálny odpad z domácností – povinnosť samospráv od 1.7.2021 

 

   Do ceny, ktorú občan alebo firma / podnikateľ vidí v ročnom poplatku za zber a uloženie odpadu 

treba zahrnúť aj ceny vývoznej spoločnosti  (t.č. Marius Pedersen, a.s.), ktorá zabezpečuje vývoz na 

skládku odpadu Dubová. Tu nastal podobný priebeh ako pri uložení komunálneho odpadu. Vývozná 

spoločnosť zdvíhala cenu: 

 od 1. januára 2018 o 10 %  

 od 1. januára 2019 o 3 % 

 od 1. januára 2021 o 2 %  

 

Predtým sa ceny za vývoz odpadu v Častej naposledy upravovali v roku 2013 (!) 

O úprave ceny vždy rokujú dve strany a my sa budeme snažiť obhajovať záujmy obce najlepšie ako 

vieme. To je aj odpoveď na dotazy niektorých občanov, ktorí sa pýtajú: „Čo robí Obecný úrad preto, 

aby ceny za likvidáciu odpadu nerástli?“  Zopakujeme už raz napísanú vetu: Vedenie obce nemá 

záujem na zvyšovaní poplatkov za likvidáciu odpadov, iba musíme reagovať na vonkajšie vstupné 

náklady. 

 

   Obce a mestá na Slovensku pri zabezpečovaní služieb v odpadovom hospodárstve sú len 

sprostredkovateľom pri výbere peňazí od občanov, firiem alebo podnikateľov vývozným 

firmám; spoločnostiam, ktoré odpad skládkujú a štátu na poplatkoch. Obec na toku peňazí 

vyberaných od občanov / firiem nezarába, len vybrané poplatky ďalej distribuuje vyššie 

uvedeným príjemcom. Každý z nás musí prispieť svojou mierou zodpovednosti voči nášmu 

životnému prostrediu! Odpad je spoločný problém nás všetkých. 

 

Vypracoval:  Mgr. Robert Lederleitner 

                      starosta obce Častá 

                      december 2020  


