NAKLADANIE S ODPADMI
Zmeny vo VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

V decembri 2019 bolo na zasadnutí OZ Vlčkovce schválený uznesením č. 54/2019
Doplnok č.2 k VZN č.1/2016, ktorým sa okrem iného upravujú počty nádob na KO
pre jednotlivé domácnosti, pričom pre domácnosti s tzv. nadlimitnou nádobou bol za
takúto stanovený ročný poplatok.

Nádoby na KO sú stanovené pre domácnosť v rodinných domoch podľa počtu osôb
domácnosť s počtom osôb 4 a menej
domácnosť s počtom osôb 5 až 8 osobami
domácnosť s počtom osôb 9 a viac osobami

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

v bytových domoch v lokalite „ Majír“ je stanovená 1 x 1100 l nádoba pre 8 bytov
Domácnosť, ktorá používa odpadovú nádobu nad stanovený limit, si priplatí k základnej sadzbe poplatok
vo výške 80,00 Eur/rok, za každú nadlimitnú nádobu.
V prípade požiadavky na nadlimitnú nádobu (1100 l) pre lokalitu „ Majír“ sa stanovuje poplatok vo výške
800,00 Eur/rok za každú nadlimitnú nádobu.

Až po úhrade poplatku za KO a DSO bude vydaná známka, ktorou si občania
označia nádoby na KO. Neoznačené nádoby na KO nebudú zberovou
spoločnosťou FCC zberané!
Jednotlivé známky budú označené aktuálnym rokom a konkrétnym číslom
domu, pričom každá domácnosť dostane známku podľa počtu platiacich
osôb. Cieľom tohto opatrenia je zamedziť vysokej tvorbe tzv. komunálnych
odpadov separovaním jednotlivých zložiek odpadu.

Výška poplatku za KO a DSO bola pre rok 2020 stanovená vo výške 0,0601 Eur na 1 osobu/deň,
t.j. 22,00 Eur/osoba/rok.
Zmeny vo výške poplatkov sú odrazom úpravy zo zvýšených nákladov na vývoz odpadu v rokoch 2020-2022
vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 330/2018Z.z., ktoré ustanovuje novú výšku zákonných poplatkov za
uloženie odpadov na skládku. Poplatky za skládkovanie v roku 2019 boli vo výške 7,00 €/1 tonu, v roku 2020
to bude vo výške 12,00 €/1 tonu a v roku 2021 vo výške 18,00 €/1 tonu odpadu pri predkladanom množstve
vytriedeného odpadu v objeme 40-50%.

Ak nezvýšime % separovania, tak pri predpokladaných množstvách 350t KO,
budeme platiť zvýšenie o cca 1400,00 € v roku 2020 a o 3850,00 € 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.
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.

