
Kozárovce, 11.9.2019

Prečo by sme mali ma ť menej 
odpadu?



Koľkokrát platíme za odpad?

Platíme v cene výrobku pri kúpe Poplatok obci za komunálny odpad

Zadarmo, a získate kvalitný 

kompost

Úroveň 
vytriedenia 

komunálneho 
odpadu

Sadzba za príslušný rok v eurách 
za tonu

2019 2020 2021

<10% 17 26 33

10-20% 12 24 30

20-30% 10 22 27

30-40% 8 13 22

40-50% 7 12 18

50-60% 7 11 15

>60% 7 8 11



Viac ako 90% nášho odpadu nie je 
odpad



Odpad v Kozárovciach



Kde kon čí komunálny odpad?



Ako funguje evidencia odpadu?

I. Označenie nádoby 
unikátnym kódom

II. Nasnímanie pri 
zbere

III. Štatistiky na úrovni 
domácností



Ciele evidencie

Vzdeláva ť občanov o potrebe znížiť množstvo odpadu

Motivova ť domácnosti k zodpovednejšiemu triedeniu

Riadi ť odpadové hospodárstvo na základe reálnych dát

Znížiť nárast nákladov na odpadové hospodárstvo



Doterajšie výsledky evidencie
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Ako sa môžete zapoji ť?

• Aktívne kompostovanie

kompostovanie nás nič nestojí a navyše tým zlepšíme kvalitu 

pôdy a úrody

• Poctivé triedenie 

Za likvidáciu obalov sme už zaplatili pri kúpe tovaru. Plaťme len 

raz a neposielajme triedený odpad na skládku.

• Rozumné nakupovanie 

Pri nakupovaní rozhodovať aj podľa obalu

• Vykladanie len plných nádob.

Každý vývoz nádoby niečo stojí. Ak vyložíme len plné nádoby 

nemusíme platiť sa vývoz vzduchu.



Fázy evidencie

II. Motivácia a 
vzdelávanie

I. Monitoring III. Kontrola



Čo tým získame?

1) Odmena za triedenie na September – December 2019
• TOP 5 domácností s najlepšou mierou triedenia budú odmenené vecnými cenami pre 

menej odpadu 

2) Úľava z poplatku v roku 2020
• Nižší poplatok za komunálny odpad pre tých, ktorí triedia a kompostujú najpoctivejšie 

• Presné podmienky budú definované vo VZN

Čistejšie 
životné 

prostredie

Lepšie 
fungujúce 
odpadové 

hospodárstvo

Úspora nákladov



Otázky a diskusia



Ďakujeme za pozornos ť

www.menejodpadu.sk/elwis


