
Informácie k odpadovému hospodárstvu aktualizované k 3.11.2022:  

 

Vážení občania, obec Častá podpísala dňa 31.10.2022 zmluvu so spoločnosťou OLO 

a.s.na zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva. Hlavnou zmenou 

je to, že smetné nádoby na komunálny odpad, budú pri každom vývoze vážené. 

Budeme mať tak prehľad o tom, koľko množstva komunálneho odpadu (KO) jednotlivé 

domácnosti/spoločenstvá bytových domov vyprodukovali. Budúci rok sa budú vážiť 

nádoby a zbierať informácie o hmotnosti odpadu v každej nádobe, následne v roku 

2024 sa bude množstvo v jednotlivých nádobách premietať do poplatku za odpad. 

V týchto dňoch prebieha dodanie nových očipovaných smetných nádob do 

domácností/bytových domov.  

 

Výmena smetných nádob:  

Súčasné staré smetné nádoby vám budú naposledy vysypané 14.11.2022, 

poprosíme o vyloženie všetkých súčasných  (starých)  nádob aj keď budú 

prázdne, vzhľadom na to, že ich budeme po vysypaní  zberať a odovzdávať vývoznej 

firme Marius Pedersen. Po 14.11.2022 môžete začať používať nové očipované 

nádoby od spoločnosti OLO. Ak budete mať viacej odpadu a nezmestí sa do 

nádoby, môžete ho dať do vreca a vrece umiestniť vedľa nádoby. Po vysypaní nádoby 

bude vrece vložené do nádoby a nádoba ešte raz vysypaná a odvážená.  

V ďalšom vývoznom termíne 28.11.2022 budú vysypané už len nové očipované 

nádoby. Smetné nádoby bez čipu sa od 28.11.2022 nebudú vyvážať. 

 

Váženie komunálneho odpadu:  

Elektronická evidencia nádob na KO tzn. čipovanie, ktorú obec zavádza, pomôže 

získať prehľad o tom, kde a v akom množstve odpad vzniká. Evidovanie bude 

vykonávané pomocou špeciálneho vážiaceho mechanizmu zabudovaného priamo v 

smetiarskom vozidle, pričom pri vyprázdňovaní smetnej nádoby bude odvážená každá 

smetná nádoba. Na základe zistených údajov sa získavajú údaje o hmotnosti 

komunálnych odpadov za každé súpisné číslo. Snahou obce je motivovať domácnosti 

k lepšiemu triedeniu odpadu, do budúcna prehodnotiť výšku poplatku za komunálne 

odpady a zaviesť spravodlivý a motivačný systém stanovenia výšky poplatkov, resp. 

odmien za kvalitnú separáciu odpadov. Keď bude systém plne funkčný, budete mať 

možnosť získať informáciu z webu obce o množstve KO z Vašej domácnosti. 

O dostupnosti týchto dát, vás budeme informovať.    

 

Zmena v spôsobe triedenia odpadu:  

Ďalšou novinkou je, že od 1.11.2022 môžeme do smetných nádob na plasty – žltej 

farby dávať spolu plasty, kovy aj tetrapaky. To isté sa týka vrecového zberu spred 

rodinných domov. Z verejných priestranstiev tak zmiznú kontajnery na kovy 

a tetrapaky a budú nahradené žltými kontajnermi.   

 

 

 



Poplatky za odpad:  

Poplatky za KO sa v roku 2022 nezvyšoval, zmenil sa ale vývozný kalendár a to tak, 

že v zimných mesiacoch sa mal vyvážať KO v mesačnom intervale a v letných 

mesiacoch v tradičnom dvojtýždňovom intervale. Okrem toho sa 1100 litrové nádoby 

pri bytových domoch uzamkli. Vďaka týmto opatreniam sme do konca októbra 2022 

vyprodukovali o 60 ton KO menej ako za rovnaké obdobie v roku 2021. Poplatok 

na rok 2023 sa ale už upravovať bude musieť. Zdraželi pohonné hmoty, zdražel 

poplatok za uloženie odpadu na skládku (+10%) a drahší bude ja poplatok štátu za 

skládkovanie (+100%). Ak by sme mali všetko premietnuť do ceny za KO, tak by to 

mohlo byť pre občanov neúnosné. Preto navrhujeme zvýšenie ceny za KO na rok 

2023 len o 10% a budeme veriť, že zavedenie váženia KO nám prinesie žiadúci 

benefit v podobe nižšej produkcie KO, ktorá by mala kryť chýbajúce výdavky za 

likvidáciu odpadu. Závisí to ale od disciplinovanosti každého z nás. Návrh VZN 

o poplatkoch za KO je zverejnený na web stránke obce.   

 

Nový vývozný kalendár:  

Od 1.11.2022 sa menia aj termíny vývozov KO, ako aj odseparovaných zložiek 

nasledovne:  

 

Plasty – vrecia, kontajner  ( do plastov sa zlučujú: plasty, kovy, tetrapaky ) 

 

 Komunál. 

odpad 

Plasty 

vrecia 

Plasty  

kontajner 

Papier 

vrecia 

Papier 

kont. 

Sklo 

kont. 

November    2022 14, 28 10 10 30 30 12 

December    2022 12, 26 8 8 28 28 10 

Január          2023 9, 23 5 5 25 25 7 

Február        2023 6, 20 2 2 22 22 4 

Marec           2023 6, 20 2, 30 2, 30 22 22 4 

Apríl             2023 3, 17 27 27 19 19 1, 29 

Máj               2023 1, 15, 29 25 25 17 17 27 

Jún               2023 12, 26 22 22 14 14 24 

Júl                2023 10, 24 20 20 12 12 22 

August         2023 7, 21 17 17 9 9 19 

September   2023 4, 18 14 14 6 6 16 

Október        2023 2, 16, 30 12 12 4 4 14 

 

 


