„Keď budeme viac separovať, nebudeme viac platiť“
Dňom 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Jednou
z podstatných zmien je určenie poplatku pre obec, ktorá odoberá odpady od občanov 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).
Nový predpis poplatkov je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Položka

Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu

1
2
3
4
5
6
7

x ≤ 10%
10 < x ≤ 20
20 < x ≤ 30
30 < x ≤ 40
40 < x ≤ 50
50 < x ≤ 60
x > 60

Sadzba za uloženie odpadu za
príslušný rok v eurách . t-1
2019
2020
2021
17
26
33
12
24
30
10
22
27
8
13
22
7
12
18
7
11
15
7
8
11

Vybudovanie Zberného dvora Vlčkovce a zabezpečenie možnosti separovania pre občanov
Vlčkoviec vytvára dostatočné podmienky na separáciu odpadov v našej obci. Vyššie uvedené
sumy za uloženie odpadov v budúcich rokoch môžeme minimalizovať zvýšenou aktivitou
všetkých občanov pri separácii.
Obec Vlčkovce za rok 2018 mala percento separovania odpadu 42,62%, čím sme sa dostali
na poplatok za uloženie odpadu v sume 7€/tona.
Okolité obce separovali za rok 2018 nasledovne:
Opoj
Križovany n/Dudváhom
Dolné Lovčice
Majcichov
Zavar

22,19 %
16,42 %
18,50 %
13,67 %
17,41 %

Bučany
Šúrovce
Brestovany
Trakovice
Vlčkovce

22,00 %
11,13 %
26,40 %
44,5 %
42,62 %

Od 1.1.2019 obec Vlčkovce upravila výšku poplatku KO a DSO na sumu 17€/občan/rok.
Suma bola predbežne zvýšená práve v súvislosti s novelou zákona a predpokladanými
zvýšenými nákladmi na prevádzku Zberného dvora Vlčkovce, prevádzka spoločnosti FCC,
a.s. za vývoz.
Poplatky za vývoz KO a DSO v okolitých obciach:
Opoj
Križovany n/Dudváhom
Dolné Lovčice
Majcichov
Zavar

20,00 €/os/rok
15,62 €/os/rok
18,00 €/os/rok
21,90 €/os/rok
10,00 €/os/rok

Bučany
Šúrovce
Brestovany
Trakovice
Vlčkovce

22,00 €/os/rok
36,50 €/os/rok
24,00 €/os/rok
13,90 €/os/rok
17,00 €/os/rok

Od 1.1.2020 budú musieť všetky obce prehodnotiť opätovne všetky platby a upraviť na reálne
množstvá vyprodukovaného a najmä vyseparovaného odpadu.
Ak nechcete, aby sa rapídne zvýšili poplatky za KO a DSO v našej obci v ďalších rokoch, je
najmä na Vás občanoch, ako sa zapojíte do separovania.
Veľkú položku vytvárajú tzv. biologicky rozložiteľné odpady (BRO) – tráva, lístie, drevná
hmota, odpad z kuchyne (z očistenej zeleniny, ovocia a pod.), ktoré končia v nádobách na
komunálny odpad a tým sa môže zvýšiť poplatok.
Ak nemáte možnosť domáceho kompostovania, kde môžete uvedené komodity zhodnotiť, je
možnosť uvedené druhy odpadu umiestniť buď na Zberný dvor Vlčkovce (lístie, tráva a pod.),
resp. haluzovinu (orezy ovocných a okrasných drevín) na Farmu Vlčkovce. V komunálnom
odpade domácností končia BRO, ktoré môžu končiť na Zbernom dvore odseparované
a vyvezené na Zberný dvor, resp. na Farmu Vlčkovce.
Je pravdou, že v súčasnosti nám percento separovania zvyšuje (zlepšuje) „výkup železného
odpadu“, ktorý sa nachádza v našej obci (čo je približne 120 ton ročne).
NA ZAMYSLENIE PRE VŠETKÝCH OBČANOV:
Príklad: 4 členná domácnosť týždenne vyprodukuje približne 3kg odpadu z čistenia zeleniny,
ovocia a pod. v rámci kuchyne. Predpokladaný prepočet:
3kg x 50 týždňov = 150kg na domácnosť
150kg x 350 domácností = 52 500kg, t. j. 52,5 tony komunálneho odpadu, ktorý po
odseparovaní môže znížiť poplatok a zvýšiť % separácie.
Tým, že to nevyseparujete, zvyšujete množstvo komunálneho odpadu, za ktorý budeme platiť
všetci viac, alebo to odseparujete, vyveziete na Zberný dvor a zvýšite % separácie odpadu
a tým poplatky pre seba i ostatných môžeme znížiť. Na to, aby minimalizovali poplatky
musíme sa dostať na separáciu viac ako 60%.
V roku 2018 bolo z našej obce vyprodukovaných spolu 596,359 ton odpadu, z čoho bolo
342,17 tony (zmesový komunálny odpad, veľkoobjemný odpad a drobný stavebný odpad)
a 254,2 tony (tvorili jednotlivé druhy separovaného odpadu).
Obec Vlčkovce dosiahla % separovania 42,62%.
Spoločným cieľom našich občanov a obce Vlčkovce by malo byť dosiahnutie separovania
viac ako 60%, aby v budúcich rokoch sa nemuseli rapídne zvyšovať poplatky za komunálne
odpady a DSO.
V roku 2019 za uloženie KO platíme zvýšenú sumu 7€/tonu uloženia odpadov. Ak nezvýšime
% separovania, tak pri predpokladaných množstvách 350t KO, budeme platiť zvýšenie o cca
1400€ v roku 2020 a o 3850€ 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.

Obec Vlčkovce pripravuje úpravu (novelu) VZN s určením počtu nádob na komunálny odpad
v domácnostiach, kde bude určený zvýšený poplatok na nadlimitné vývozy takýchto nádob.
V okolitých obciach je pravidlom, že sa určuje počet nádob na KO podľa počtu členov
domácnosti:
1 – 4 osoby
5 – 8 osôb
8 – 12 osôb

1 x 120 l nádoba
2 x 120 l nádoba
3 x 120 l nádoba

Počas kontroly vývozu nádob v našej obci v mesiaci marec 2019 bolo zistené, že viaceré
domácnosti, v ktorých sú 2 – 3 osoby vyvážajú dve 120 l nádoby. Z uvedeného vyplýva, že
uvedené domácnosti sa nepodieľajú, resp. minimálne podieľajú na separovaní a všetok ich
odpad končí ako komunálny odpad, ktorý je spoplatnený. Každý pôvodca KO a DSO je
povinný používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu v obci, s príslušným
označením zberovej spoločnosti
Niektoré domácnosti majú nádoby na KO, ktoré im neboli dodané prostredníctvom obce
Vlčkovce (žlté, zelené, resp. neoznačené nálepkou FCC, resp. ASA), resp. väčšie napr. 240 l,
ktoré obec Vlčkovce nezabezpečovala.
V súčasnosti sa spracováva analýza na zabezpečenie nakladania s komunálnym odpadom
v našej obci tak, aby boli pre všetkých občanov vytvorené maximálne rovnaké podmienky,
t.j., príde k úprave VZN o nakladaní s komunálnymi a drobným stavebným odpadom.
Navrhuje sa spoplatnenie nadlimitného vývozu komunálneho odpadu (podľa počtu
vyvezených nádob a členov domácnosti).
Napr.: Označenie jednotlivých nádob podľa počtu členov domácnosti a za nádoby naviac
(nadlimitné nádoby) sa bude platiť poplatok. V danom prípade bude potrebné zvýšiť
separáciu, čím bude znížený počet nádob v jednotlivých domácnostiach.
Je na nás obyvateľoch obce ako a akým spôsobom sa postavíme k problematike odpadov. Len
dôslednou separáciou jednotlivých zložiek odpadov bude v budúcnosti zabezpečené
zachovanie, resp. minimálne zvyšovanie poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Zberný dvor Vlčkovce
Zoznam zbieraných druhov odpadov na Zbernom dvore Vlčkovce:
Obaly z papiera a lepenky,
Papier a lepenka (je možné odovzdať aj v ZŠ s MŠ),
Sklo,
Biologicky rozložiteľný odpad (burina, tráva, lístia,
Šatstvo, Textílie,
nie konáre),
Zásady,
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (zbytky
Kyseliny,
ovocia a zeleniny),
Jedlé oleje a tuky,
Objemný odpad (nábytok a zariadenia z domácnosti Batérie a akumulátory,
v rozobratom stave),
Plasty (nie Pet fľaše a tetra paky), Elektrické a elektronické zariadenia.
Drobný stavebný odpad - odovzdanie je spoplatnené sumou 0,05€/kg a limitované
množstvom - 1m3/ domácnosť/rok

PREVÁDZKOVÉ DNI A HODINY ZBERNÉHO DVORA VLČKOVCE
SÚ PODĽA HARMONOGRAMU:
streda 15:00 - 18:00
sobota 9:00 - 13:00
Prevádzkové pokyny Zberného dvora sú uvedené na webovej stránke
obce Vlčkovce, resp. na vývesnej tabuli na Zbernom dvore.

ZBERNÉ MIESTO – DREVNÁ HMOTA
FARMA VLČKOVCE silo č.4
Otváracie hodiny
ZIMNÉ MESIACE 2.10. - 31.3. :
Streda: 14,00 -17,00 hod., Sobota: 09,00 –16,00 hod.
Otváracie hodiny
LETNÉ MESIACE 1.4. -15.8. :
Streda: 15,00 -20,00 hod., Sobota: 09,00 –16,00 hod.
V termíne od 16.8. do 1.10. je zberné miesto na haluzovinu zatvorené.
Využívajte možnosť na uloženie haluzoviny, orezov, trávy, lístia, buriny.
Ak uvedené doma nekompostujete tak ich určite nepáľte!
Pre všetky BRO sú k občanom k dispozícii zberné miesta.
Snažme sa pomôcť životnému prostrediu maximálnou separáciou jednotlivých druhov
odpadov. Pomôžeme tým nielen ovzdušiu a prírode, ale nebudú sa zvyšovať poplatky za
uloženie a vývoz odpadov.

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce Vlčkovce

