Výzva občanom obce Svederník na správne separovanie
komunálnych odpadov, triedenie odpadov, zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhad a biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO).
Vážení občania,
dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.1.2021 je na základe ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. obciam
uložená povinnosť, zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu (BRKO).
Preto sa na Vás obraciame s výzvou na správne separovanie komunálnych odpadov a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a domácnosti.

V roku 2021 sú povinní všetci občania zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad (odpad
zo záhrad) a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) buď v :
1) domácich kompostéroch – pridelených obcou v rokoch 2019-2020
O tejto skutočnosti má obec spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí kompostéra.
2)

domácich kompostéroch - vlastných

O tejto skutočnosti budú občania informovať obecný úrad čestným prehlásením.

Tlačivo je k dispozícii na obecnom úrade. Taktiež je možné si ho stiahnuť na internetovej
stránke obce www.svedernik.info
3)

domácich kompostéroch – zakúpených obcou v r. 2021

Záujemci o kompostér si podajú žiadosť o pridelenie kompostéru.
Obec kompostéri zakúpi vo väčšom množstve, po jeho odovzdaní občan uhradí jeho kúpnu cenu.
4) špeciálnych zberných nádobách o objeme 140 l
Na základe žiadosti, bude občanovi prenajatá špeciálna nádoba o objeme 140 l.
Vývoz zbernej nádoby bude realizovaný zberovou spoločnosťou za poplatok 3,50 €/za jeden vývoz.
Frekvenciu vývozu nádoby si určí každý pôvodca odpadu sám, a tá mu bude vyvezená podľa
harmonogramu vývozov BRKO.

Každá domácnosť je povinná zapojiť sa do procesu zhodnocovania bio odpadov zo záhrad
a domácnosti.
Možnosť odovzdania konárov z orezávania stromov a kríkov bude na novom zbernom mieste.
Odovzdanie konárov zo stromov a kríkov bude podliehať oznamovacej povinnosti. Zber konárov sa
bude realizovať 2x do roka. O termíne vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky obce
a oznamov v miestnom rozhlase.

Staré miesta na zber bio odpadu budú zlikvidované a je zakázané počas roka tam vyvážať
akýkoľvek bio odpad.

V poplatkoch za komunálny odpad sú zarátané položky, ktoré sú stanovené odpadovou legislatívou.
Je to hlavne poplatok za skládkovanie komunálneho odpadu, ktorý sa každoročne zvyšuje a jeho
výška závisí od miery triedenia odpadov. V obci Svederník sme za posledné dva roky dosiahli mieru
triedenia mierne nad 30%, čo je však veľmi málo. Výška poplatku za skládkovanie je zo zákona
nasledovná podľa miery triedenia:
Pre rok 2019 to bolo na úrovni ............ od 7 € do 17 €
2020 to bolo na úrovni ............. od 8 € do 26 €
2021 to bude na úrovni ............ od 11 € do 33 €
Aby obec dosiahla vyrovnané hospodárenie v oblasti odpadového hospodárstva, bolo potrebné
navýšiť poplatok za komunálny odpad na rok 2021, ak by sme tak nespravili, obec Svederník by
musela financovať vývoz komunálneho odpadu z vlastných zdrojov, čo by bolo v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
Čo vieme ovplyvniť my všetci to je zvýšiť mieru separovania komunálneho odpadu na čo možno
najvyššiu mieru a zároveň povinnosť zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
a domácnosti čím sa uvoľní miesto v nádobách na vývoz komunálneho odpadu zhruba o 25% - 30%
Uvedieme príklady, kde spoločnými silami dokážeme ušetriť na poplatkoch za komunálne odpady
a do budúcna spomaliť navyšovanie poplatkov za komunálne odpady :

 PROBLÉM: nakoľko obec Svederník nemá zavedený množstevný zber spoločnosť T&T
fakturuje množstvo nádob podľa veľkosti a vôbec pritom nezohľadňuje, či sú nádoby
naplnené do polovice, alebo sú celkom plné z toho vyplýva, že obec platí aj poloprázdne
nádoby, tak ako by boli plné a to sú už prvé straty, ktoré sa odrážajú na navyšovaní
poplatkov za vývoz komunálneho odpadu
RIEŠENIE: zbytočnému preplácaniu môžeme zamedziť tak, že občania budú vykladať iba tie
nádoby, ktoré sú naozaj plné napr. pri dvojčlennej domácnosti vývoz len raz za mesiac
 PROBLÉM: podľa VZN 1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, štvorčlenná domácnosť má nárok na 1 – 120 l nádobu na komunálny
odpad. Veľa štvorčlenných a menej členných domácnosti má 1 - 240 l nádobu na komunálny
odpad to sú ďalšie zvýšené náklady na poplatku za komunálny odpad, lebo pri správnom
separovaní nie je možné, aby štvorčlenná a menej členná rodina naplnila 240 l nádobu, ktorá
je naplnená možno do polovice, ale obec platí ako plnú a v konečnom dôsledku doplácajú na
takéto rodiny všetci občania obce
RIEŠENIE: obec Svederník pristupuje k označovaniu smetných nádob podľa počtu členov
v domácnosti, ktoré sú schválené poslancami OZ vo VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde budú vyvážané len označené nádoby.
Cieľom obce Svederník sú spravodlivejšie poplatky za vývoz komunálnych odpadov pre
všetkých občanov obce Svederník

 PROBLÉM: nádoby na triedený zber komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, sklo,
nápojové kartóny) sú častokrát vyvážané s vyššou frekvenciou ako je potrebné, nakoľko
odpad nie je dobre stlačený napr. plastové fľaše, tetrapakové obaly, hliníkové obaly
a kartónové krabice a preto sa v okolí separačných nádob hromadí odpad

RIEŠENIE: všetky plastové fľaše, tetrapakové obaly a hliníkové obaly je potrebné riadne
stláčať, aby zmenšili svoj objem, kartónové krabice rozrezať na ploché časti a až takto
postláčané obaly a rozrezané krabice vkladať do príslušných separačných nádob. Pokiaľ sú
nádoby plné nevytvárať pri nich čierne skládky, ale odpad zobrať domov a vložiť až vtedy keď
je nádoba schopná pojať separovaný odpad. Stojisko na separovaný odpad slúži pre presne
definovaný separovaný odpad a nie ako skládka pre rôzne autobatérie, stavebný odpad,
nábytok alebo elektrospotrebiče. Všetky tieto odpady majú možnosť občania odovzdať
počas roka do veľkokapacitných kontajnerov alebo podľa vyhlásenia zberu príslušného
odpadu. Zodpovedným prístupom budeme šetriť životné prostredie aj pre ďalšie generácie.

Získaním správnych návykov pri separovaní komunálneho odpadu a tiež zhodnocovaním biologicky
rozložiteľných odpadov zo záhrad a domácností (kuchynský odpad) v budúcnosti, keď obec bude
musieť prejsť na množstevný zber, budú domácnosti so správnymi návykmi separovania
komunálneho odpadu odmeňované formou nižších poplatkov za vývoz komunálnych odpadov.

Veríme, že spoločným úsilím dokážeme spomaliť navyšovanie poplatkov za komunálne odpady aj
napriek každoročnému nárastu poplatkov za skládkovanie komunálneho odpadu a na konci roku
2021 po prepočítaní nákladov za vývoz komunálneho odpadu nebude potrebné pristúpiť k ďalšiemu
navýšeniu poplatku za vývoz komunálnych odpadov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle
041/5696129 alebo e-mailovej adrese urad@svedernik.info

Bio odpad zo záhrad a z domácnosti čo tam patrí :
√ zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny
√ kávové a čajové výluhy
√ vaječné a orechové škrupiny
√ starý chlieb
√ zvyšky jedla bez mäsa
√ kvety, tráva, lístie
√ buriny, drobné konáre
√ piliny, hobliny
√ 100-percentná vata
√ drevný popol
√ trus malých zvierat
√ chlpy a vlasy
√ papierové vrecká, vreckovky, servítky
√ nadrvené konáre

Toto nie je bioodpad
✖ šupky z citrusového ovocia
✖ mäsité zvyšky jedla
✖ kosti
✖ kamene
✖ cigaretové ohorky

