Nové poplatky za vývoz komunálneho odpadu v obci na rok 2013.
Jedným z najväčších „konzumentov“ obecného rozpočtu je komunálny odpad a jeho
likvidácia. Slovenská legislatíva aj rôzne záväzné dokumenty republikového či regionálneho
významu predpokladajú, že jednotlivé samosprávy by mali mať vyrovnané prípadne mierne
stratové rozpočty odpadového hospodárstva. V Cíferi to tak žiaľ už dlhé roky nie je, a tak
obec každoročne dotuje zo svojich zdrojov nemalými sumami nakladanie s odpadmi. Zároveň
sa však od roku 2010 snaží o zníženie rozdielu medzi príjmami a výdavkami v odpadovom
hospodárstve. Pre lepšie pochopenie prinášame krátku štatistiku:
V roku 2011 bolo od občanov vybrané na poplatkoch ......69.902,- €
Náklady na likvidáciu odpadov sa vyšplhali do výšky.......142.246,- €
Doplatok z rozpočtu obce bol.........................................72.344,- €
Preto jedným z krokov k zníženiu tohto rozdielu, teda k úspore, bolo obnovenie
dvojtýždňového cyklu vývozu komunálneho odpadu. Dnes už môžeme aj reálne porovnať
koľko sa tým podarilo ušetriť:
Vybrané poplatky od občanov za rok 2012.....................69.617,- €
Náklady na likvidáciu za 11 mesiacov...........................111.289,- €
Predpoklad za celý rok..................................................124.000,- €
Doplatok z rozpočtu obce............................................54.383,- €
Keďže manko je stále privysoké, pristúpili sme aj k nepopulárnemu opatreniu vo
forme zvýšenia poplatku u občanov o 1,- € na 1 občana na rok. Znamená to toľko, že v roku
2013 bude poplatok na 1 obyvateľa obce nie 14,60,-€ ale 15,60,-€.
Tento poplatok je stále relatívne nízky – niektoré z okolitých obcí už majú poplatok vo výške
20,-€ a viac. Ďaleko podstatnejšia je zmena u podnikateľských subjektov, kde sa po vzore z
okolitých obcí a na základe ich pozitívnych skúseností, zavádza množstvový zber odpadu, pri
ktorom sú náklady stanovené nie na hlavu, ale na 1 liter vyprodukovaného odpadu. Ich výška
vychádza z približných ročných nákladov (súčet fakturovaných nákladov na manipuláciu
s nádobou, uloženie na skládku a náklady na dopravu) na jednotlivé veľkosti nádob na
odpad.
U podnikateľov pristupujeme k tomuto kroku preto, lebo nie je dôvod, aby obec dotovala
podnikateľom likvidáciu odpadu. Množstvový zber bude však aplikovaný aj u niektorých
domácností, konkrétne u tých, ktoré majú príliš vysokú produkciu zmesového odpadu na
hlavu, teda ktoré sa litrážou produkovaného odpadu nevmestia do štandardných limitov
stanovených obcou:
Veľkosť domácnosti

Limit objemu povoleného komunálneho odpadu v litroch

Maximálne 2 osoby

120 l (t.j. 1 x 120 l nádoba)

Maximálne 4 osoby

240 l (t.j. 2 x 120 l nádoba alebo 1 x 240 l nádoba)

Maximálne 6 osôb

360 l (t.j. 1 x 120 l a 1 x 240 l nádoba alebo 3 x 120 l
nádoba)

Minimálne 7 osôb

480 l (t.j. 2 x 240 l nádoba)

Výška poplatku za množstvový zber sa určí ako súčin sadzby poplatku, objemu zbernej
nádoby a počtu vývozov za rok a zaokrúhli sa na euro centy nadol.
Objem zbernej nádoby /litre/

Frekvencia vývozu

Výška poplatku v €/rok

120

1 x za dva týždne

43,68

240

1 x za dva týždne

87,36

1100

1 x za dva týždne

400,04

Treba dodať, že množstvový zber netreba chápať ako trest, je to len odstránenie
nespravodlivosti v platení, keď občan produkujúci podstatne menej odpadu platil rovnakú
sumu, ako ten ktorý produkuje odpadu mnohonásobne viac. Veríme, že takmer všetci
občania budú preferovať menšiu produkciu odpadu pred vyšším poplatkom v rámci
množstvového odpadu. Obci ide primárne o to, aby sa celková produkcia zmesového odpadu
znížila, vďaka čomu sa znížia aj faktúry za jeho likvidáciu.

Ďalším významným krokom k zníženiu množstva likvidovaného odpadu je jeho separácia.
Ako a čo je možné separovať?:
Do plastových vriec, ktoré raz za štyri týždne vyváža A.S.A., Trnava priamo z domácnosti je
možné uložiť:
- PAPIER = noviny, časopisy, letáky, katalógy a knihy bez tvrdých dosiek (väzby)
nepatria sem kartóny a lepenka, tie je možné odovzdať v zbernom dvore
- PLASTOVÉ FĽAŠE = PET fľaše od nápojov, z ktorých je z dôvodu zníženia objemu a tým
aj nákladov na dopravu potrebné vytlačiť vzduch
- PLASTOVÉ OBALY = obaly od čistiacich prostriedkov, šampónov a kozmetiky,
igelitové tašky a iné igelitové fólie (taktiež stlačené)
- PLECHOVKY = od nápojov, ako aj očistené konzervy
- TETRA PAKOVÉ OBALY = od mlieka, džúsov a iných nápojov
Každá z uvedených komodít musí byť uložená do samostatného plastového vreca, inak je
osádka zberového vozidla oprávnená neodobrať vrecia, a to aj v prípade že sú tam uložené
iné suroviny ako vyššie uvedené.
SKLO, SKLENENÉ FĽAŠE A POHÁRE sa zberajú do kontajnerov rozmiestnených v obci.
Do plastových vriec neukladať: plastové obaly zo syrov, igelitové vrecká od mlieka, plastové
poháriky od jogurtov, polystyrén, plastové fľaše od olejov, postrekov a chemikálií, kopírovací
papier, papier potiahnutý hliníkovou alebo plastovou fóliou, brúsny a voskový papier, šanóny
so sponou, keramické výrobky, zrkadlá a iné sklo.
Všetky tieto komodity Vám bez akýchkoľvek problémov odoberú v zbernom dvore.

V zbernom dvore je ďalej možné odovzdať: pneumatiky, farby, postreky a iné chemikálie,
káble, elektromotory, elektro spotrebiče, bielu techniku, počítače, monitory, TV prijímače,
opotrebované motorové ako aj jedlé oleje, tabuľové sklo (nie s drôtenou vložkou),
autobatérie, koberce, nábytky všetkého druhu.
Ďalej je v zbernom dvore možné uložiť pokosenú trávu, zelinu. Pracovník zberného dvora je
Vám oprávnený neprevziať nahnitú zeleninu a ovocie, z ktorých sa pri hnilobnom procese
šíri nepríjemný zápach do okolia.
Uložiť tam tiež môžete orezy (konáre) zo stromov a kríkov. Nie je dovolené ukladať vykopané
pne stromov, ktoré drvička nie schopná podrviť.
Posledným druhom odpadu, ktorý je na zbernom dvore možné uložiť je drobný stavebný
odpad všetkého druhu (murovací materiál, stavebná keramika, sanita, drobné kusy
betónu...).
Za jeho uloženie sa ale vyberá poplatok v zmysle schváleného cenníka. Poplatok sa od
právnických osôb vyberá aj za uloženie pneumatík a vybúraných okien zo stavieb.
Pri separovaní netreba zabúdať na biologicky rozložiteľný odpad, ktorým je okrem trávy
akýkoľvek biologický odpad z domácností (šupy zo zeleniny a ovocia, resp. iný odpad
z potravín).
Tento by mala každá domácnosť kompostovať. Tie domácnosti, ktoré nemajú podmienky na
kompostovanie (obyvatelia bytoviek...), môžu ho odovzdať v zbernom dvore.

