Uvažujme a konajme EKO LOGICKY
(EKONOMICKY) aj v našej obci ODORÍN
Vážení občania, prechádzame obdobím zmien v odpadovom hospodárstve, ktoré sa dotknú
každej domácnosti a každého podnikateľského subjektu na území obce Odorín.
Štát zmenou zákonov postupne zvyšuje poplatky za skládkovanie, čo sa v roku 2020 dotkne
peňaženiek každého z nás na celom Slovensku a nielen obyvateľov Odorína. Východisko
vidíme vo zvýšenej miere triedenia odpadu, lebo od toho závisí to, koľko zaplatíme za
komunálne odpady a koľko vlastných financií ušetríme. V roku 2020 sa budeme intenzívne
venovať školeniu prostredníctvom internetových príspevkov a letákov do vašich schránok, aby
sme sa všetci spoločne naučili správne triediť odpady.
Vyvážať svoj odpad dnes na verejné priestranstvá alebo k rieke je nielen nezodpovedné, ale
znamená to zvýšenie nákladov, ktoré musí zaplatiť obec - teda všetci obyvatelia našej obce za
likvidáciu čiernej skládky.
V deň zberu odpadu poverený zamestnanec obce spoločne s pracovníkmi Brantner Nova
bude kontrolovať kanvy každej domácnosti – ich stav naplnenia TKO a počet.
V prípade, že kanva bude naplnená max. do 1/2, pracovník nedá pokyn k jej
vyprázdneniu.
Po viacerých zberoch získame informácie o tom, v ktorých
domácnostiach je neobvykle vysoká produkcia zmesového komunálneho odpadu. Tieto
domácnosti následne dostanú informačný leták, ktorý im pomôže a poradí ako správne
triediť a tým pádom znížiť množstvo zmesového odpadu. Údaje za jednotlivé
domácnosti budú spracovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov GDPR
a budú použité iba pre potreby obce Odorín.
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ HOSPODÁRENIA S ODPADMI
1. Nechajme si vyprázdniť iba plné zberné nádoby (100%)
Poplatok za odpad sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je za uloženie odpadu na skládku a druhá
za manipuláciu so zbernou nádobou
b) Ak si dáme vyprázdniť poloprázdnu kanvu, platíme zbytočne v plnej sume
c) Nevhadzujme do kanvy biologický odpad zo záhrad ale ho kompostujme
d) Nedávajme vrecia mimo kanvu, nakoľko sú taktiež spoplatnené
2. Na tých, ktorí neseparujú doplácame všetci
Produkujme iba toľko zmesového odpadu na koľko máme nárok podľa platného Dodatku č.
3/2019 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a poplatku na území obce Odorín
Veľkosť domácnosti

Typ nádoby

Maximálne 2 osoby

110 l alebo 120 l

1x za 4 týždne

Maximálne 5 osôb

110 l alebo 120 l

1x za 2 týždne

Viac ako 6 osôb

2x (110 l alebo 120 l) alebo

1x za 2 týždne

1x240l

Frekvencia vývozu

3. Separujme
a) Triedením odpadu chránite životné prostredie a za vytriedené zložky odpadu neplatíme.
b) Pri triedení odpadu buďme dôslední. To koľko platíme za odpad závisí aj od miery
vytriedenia odpadu. V našej obci je miera vytriedenia 28,73% (údaj za rok 2018).

Čo je cieľom zavedenia evidencie odpadu:
1. Zvýšiť informovanosť občanov obce Odorín v oblasti separovania komunálneho
odpadu.
2. Zvýšiť triedenie odpadu v celej obci z úrovne 28,73 % (údaj za rok 2018)
na 50 %. Vyššia separácia = nižší poplatok za skládkovanie.
3. Zabezpečiť minimálny dopad na zvýšenie poplatkov za skládkovanie komunálneho
odpadu v roku 2021 – Viac odpadu zhodnotíme, menej odvezieme na skládku.
Tabuľka poplatkov
Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu
x (%)
𝑥 ≤ 10
10 < 𝑥 ≤ 20
𝟐𝟎 < 𝑥 ≤ 30
30 < 𝑥 ≤ 40
40 < 𝑥 ≤ 50
50 < 𝑥 ≤ 60
𝑥 > 60

Sadzba za príslušný rok v eurách za tonu uloženého odpadu
2019
2020
2021 a nasledujúce
roky
17
26
33
12
24
30
10
22
27
8
13
22
7
12
18
7
11
15
7
8
11

Podľa tejto tabuľky vidíme, že navýšeniu poplatkov za komunálny odpad na rok 2020 sa
nevyhneme. Výška poplatku pre rok 2020 bude vypočítaná zo skutočne dosiahnutých čísel
za rok 2019. Ak chceme poplatky za komunálny odpad v budúcnosti znížiť alebo aspoň
udržať musíme začať lepšie triediť.
Zmena poplatkov sa dotýka všetkých občanov SR a nielen občanov našej obce. Odorín je
zodpovedná samospráva, ktorá hľadá riešenia ako zmierniť dopad na peňaženky všetkých
obyvateľov našej obce, a preto Vás žiadame, aby ste k uvedeným informáciám pristúpili
zodpovedne ....
Za likvidáciu triedeného odpadu občan a ani obec NEPLATÍ ŽIADNE POPLATKY a
teda čím viac odpadu VYTRIEDIME, tým viac v budúcnosti ŠETRÍME.
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