Vážení spoluobčania,
dávam do pozornosti dôležité informácie v oblasti vývoja zvyšovania poplatkov
za skládkovanie a prepravu komunálneho odpadu na skládku.

Dňom 1.1.2019 nadobudla účinnosť Novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Jednou z podstatných zmien je určenie poplatku pre obec za uloženie odpadu.
Výška poplatku sa odvíja od podielu separovania odpadov, ale aj produkcie
komunálnych odpadov (KO).
Vzorec na výpočet separácie bol určený pre všetky obce rovnako a preto každoročne
k 28.2. si obec počíta tzv. % separovania, od čoho sa odvíja výška poplatku za
uloženie komunálneho odpadu (do roku 2018 bol poplatok za uloženie 5€/t).

Motivačný prvok tejto zmeny zákona je v tom, že čím menej odpadu pôjde na
skládku odpadov, (týka sa to najmä zmesového komunálneho odpadu – 20 03 01 a
objemného odpadu - 20 03 07) tým menej budeme platiť!!!
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
(20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t -1
Položka

Úroveň vytriedenia
komunálneho
odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách .
t-1
2019 2020

2021 a nasledujúce
roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Z tabuľky je zrejmé, že obce s nízkou úrovňou triedenia komunálneho odpadu budú
platiť niekoľkonásobne viac ako obce s dostatočne vysokou úrovňou triedenia
odpadov.
Hlavný účel tohto zákona – motivovať k triedeniu komunálneho odpadu!

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v našej obci Dolné Lovčice za rok
2018 je 18,54 %. Do 01.03.2019 bola sadzba poplatku 5 €/tona. Od tohto dátumu je
to pri takomto percente triedenia až 12 €/tona, čo je viac ako dvojnásobné zvýšenie
poplatku, a zvyšovanie bude pokračovať aj ďalšie roky. To znamená, že obec bude
žiaľ nútená zvýšiť poplatky za vývoz komunálneho odpadu. Tento poplatok závisí od
miery separovania odpadu! Z toho vyplýva, že ak sa zvýši miera separovania
odpadu, zníži sa aj poplatok za uloženie odpadu.
Vyzývam preto všetkých občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu
a separovaniu odpadu. Zodpovedným prístupom môžeme dosiahnuť vyššie percento
triedenia KO, a tým zníženie sadzby za uloženie odpadu na budúci rok.

Okolité obce separovali za rok 2018 nasledovne:
Šúrovce

11,13 %

Majcichov

13,67 %

Križovany n/Dudváhom

16,42 %

Zavar

17,41 %

Dolné Lovčice

18,54 %

Bučany

22,00 %

Opoj

22,19 %

Brestovany

26,40 %

Vlčkovce

42,62 %

Trakovice

44,50 %

Poplatky za vývoz KO v okolitých obciach:
Zavar

10,00 €/osoba/rok

Trakovice

13,92 €/osoba/rok

Križovany n/Dudváhom

15,62 €/osoba/rok

Vlčkovce

17,00 €/osoba/rok

Dolné Lovčice

18,00 €/osoba/rok

Opoj

20,00 €/osoba/rok

Majcichov

21,90 €/osoba/rok

Bučany

22,00 €/osoba/rok

Brestovany

24,00 €/osoba/rok

Šúrovce

36,50 €/osoba/rok

Veľkú položku vytvárajú tzv. biologicky rozložiteľné odpady (BRO) – tráva, lístie,
drevná hmota, odpad z kuchyne (z očistenej zeleniny, ovocia a pod.), ktoré často
končia v nádobách na komunálny odpad, čo je nesprávne. Zvyšujeme si tým
hmotnosť vyvezeného komunálneho odpadu z obce.
V súčasnosti majú domácnosti v našej obci k dispozícii kompostéry na domáce
kompostovanie.
Za dedinou je miesto určené na vývoz haluzoviny a v blízkosti tohto miesta je
kontajner, označený a určený na zber trávy, lístia a buriny zo záhrady.
Verím, že toto sú dostatočné možnosti na to, aby nám tento odpad (BRO) nekončil
v nádobách na KO, prípadne niekde v priekopách, alebo aby sa nepálil!!!

V roku 2018 bolo v našej obci vyprodukovaných spolu 198,50 ton odpadu, z čoho
bolo 161,70 tony (zmesový komunálny odpad, objemový odpad a drobný stavebný
odpad) a 36,8 tony (tvorili jednotlivé druhy separovaného odpadu).

V roku 2019 za uloženie KO platíme zvýšenú sumu 12€/tonu uloženia odpadov. Ak
nezvýšime % separovania, tak pri predpokladaných množstvách 160t KO, budeme
platiť zvýšenie o cca 1920€ v roku 2020 a o 2880€ viac v roku 2021.
To sú zvýšené sumy iba za uloženie odpadov.
Zvyšujú sa aj poplatky za vývoz a ostatné režijné náklady. Tieto zvýšené náklady
následne budeme musieť premietnuť do poplatkov.

Pomôžme nielen našim rodinným rozpočtom, ale i životnému prostrediu
maximálnou separáciou jednotlivých druhov odpadov.

Ing. Tomáš Bartovič
starosta obce Dolné Lovčice

