
Ako sme dopadli v rámci TKO za rok 2019 ??? 

 
     Téme s odpadmi sme sa intenzívne venovali už v priebehu minulého roka. 

V treťom čísle Rýchle správy zo samosprávy 2019 sme vám poskytli konkrétne 

čísla a grafické znázornenie, koľko sme museli za odpad doplácať z obecného 

rozpočtu.       

 

Avizovali sme, že od roku 2019 nadobudlo platnosť Nariadenie vlády č. 

330/2018 o zavedení poplatku za uloženie odpadu na skládky. Poplatky za 

vývoz odpadu sa zvýšili, a preto sme pre vás urobili konkrétnu štatistiku TKO 

za rok 2019. 

 

Zaplatené faktúry T+T :                                          24.121,25 eur 

Uhradení poplatky od občanov:                              16.203 eur 

Nedoplatky od občanov:                                              432 eur 

Zaplatené súkromné veľkokapacitné kontajnery:     1.016,09 eur 

 

Spolu vybraté od občanov: 17.651,09 eur 

 

 

Rozdiel: - 6.470,16 eur 

 
 

Ak vás napadla otázka, z čoho sme túto sumu zaplatili, odpoveď je jednoduchá... 

z obecného rozpočtu...zasa sme niekde museli ubrať, aby sme mohli doplatiť 

odpady, ktoré sme spoločnosti T+T museli zaplatiť.  

 

Žiadali sme vás, aby ste zvýšili mieru separácie. Čím menej komunálneho 

odpadu vyprodukujeme, tým sa nám znížia náklady na uloženie odpadu.  

Separovaný odpad plast, kov, sklo, tetrapaky a papier nám spoločnosť T+T 

vyváža bezplatne, na bio odpad sme rozdali kompostéry, ktoré si môžete 

vyzdvihnúť ešte v jarnom období 2020, zostalo ich už len pár kusov. 

 

Triedenie komunálneho odpadu však prináša aj ďalší aspekt. V roku 2019 sme 

dosiahli mieru separácie 23,16%, čím sme sa dostali do kategórie s poplatkom 

10 eur/tonu. Ak by sme pri tomto percente zostali, v súčasnom roku by sa nám 

poplatok zvýšil na 22 eur/tonu, čo predstavuje viac ako 100%.  

 
 

 

 

 



CHCEME VÁM VYSLOVIŤ OBROVSKÉ POĎAKOVANIE ZA 

ZVÝŠENÉ SEPAROVANIE ODPADOV!!!! 

 
 

 

Položka 

Úroveň vytriedenia 

komunálneho 

odpadu 

Sadzba za príslušný rok v € . t-1 

2019 2020 2021 

1 <10%  17 26 33 

2 10-20% 12 24 30 

3 20-30% 10 22 27 

4 30-40% 8 13 22 

5 40-50% 7 12 18 

6 50-60% 7 11 15 

7 >60% 7 8 11 

 

 

Nakoľko sme v roku 2019 zvýšili úsilie a percento separácie komunálneho odpadu zdvihli na  

30,507 %, zaradili sme sa do kategórie s poplatkom 13 eur/tonu.  

 

Uvedomujeme si, že máme pred sebou ešte veľa práce a percentá separácie dokážeme zvýšiť 

aj na vyššiu úroveň, avšak vidíme progres, ktorý ste počas minulého roka urobili a veľmi si 

to vážime.  

 

Cena za tonu uloženého odpadu sa nám zvýši o 3 eurá oproti minulému roku, avšak vždy je to 

lepšie číslo, ako keby sme zostali v tej istej kategórii a za tonu by sme v tomto roku museli 

platiť 22 eur, čo by predstavovalo o 12 eur viac!!! 

 

 

 

 

Ďakujeme krásne a v roku 2020 vám želáme viac trpezlivosti a ochoty so 

separovaním odpadov. 


