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Zmeny vo vývoze a evidencií komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2022:

Dôležité zmeny v zbere komunálneho odpadu z našej obce:
1. Obec v roku 2021 prešla na elektronickú evidenciu odpadu čo znamená, že od
1.januara 2022 už nebude potrebné na zberné nádoby umiestňovať žetóny.
2. Vyvážať sa budú len zberné nádoby, ktoré budú vyložené v deň zberu pred
rodinným domom. Preto žiadame občanov, aby svoje zberné nádoby mali
umiestnené na svojom pozemku a v deň zberu ich vyložili. Následné všetky
zberné nádoby budú vyvezené. Dôvody prečo mať zberné nádoby umiestnené
na svojom pozemku okrem dňa zberu ak chcem dať vyviesť zbernú nádobu:
2.1. ak nádoba ostane po celý čas umiestnená na verejnom priestranstve bude
každým zberom vyvezená čo znamená, že vaša vytriedenosť za domácnosť
bude sa zhoršovať každým vysypaním zbernej nádoby, 2.2 pri zbere nádob
bude lepší prehlaď o zberných nádobách pre pracovníkov, ktoré zberné nádoby
je potrebné vyviesť.
3. Zberné nádoby v deň zberu musia byť vyložené pred rodinný dom do 7:30hod
z dôvodu, že zberové vozidlo môže byť v našej obci už o 7:30hod.
4. Zberné nádoby sa budú vyvážať iba plné! Ak bude vyložená zberná nádoba
naplnená na 80% a menej zberná nádoba nebude vyvezená!
5. Vrecia a iný odpad uložený pri zbernej nádobe v deň zberu sa nebude vyvážať.
Vyváža sa iba odpad uložený v zbernej nádobe označený QR kódom.
6. Zberné nádoby budú vizuálne pri zbere kontrolované a ak sa zistí, že v nádobe
je odpad čo tam nepatrí nádoba bude označená ako nezhodný odpad a nebude
vyvezená.
7. Vyvážať sa budú iba zberné nádoby označené QR kódom ak zberná nádoba
nebude označená - nebude vyvezená. Ak domácnosť zakúpi si novú zbernú
nádobu je potrebné ju prv označiť QR kódom až tak ju začať požívať. Značenie
je potrebné požiadať na obecnom úrade.
8. Každý QR kód má v systéme evidencie uložené dáta: k akej domácnosti je
pridelená, aká je objemovo veľká, kde sa v deň zberu načítal QR kód do
systému... .

Dôležité zmeny v zbere separovaného odpadu z našej obce:
1. Vyvážať sa budú len zberné nádoby a vrecia, ktoré budú vyložené v deň zberu
pred rodinným domom a musia byť označené QR kódom.
2. Zberné nádoby na separovaný odpad sú označené trvalým QR kódom a v deň
zberu nie je potrebné lepiť žiaden QR kód. Na vrecia je potrebné pri každom
novom zbere nalepiť QR kód. Ak máte vrece, ktoré bolo už použité a má
nalepený QR kód je potrebné ho prelepiť. (napr. pri zbere skla sa vrecia
vracajú a na nich už je nalepený QR kód preto pri opakovanom použití vreca
musíte prelepiť QR kód za nový QR kód, alebo odtrhnúť a nalepiť nový QR
kód).
3. Ak potrebujete ďalšie QR kódy môžete si ich vyzdvihnúť na obecnom úrade. Pri
prechode medzi rokmi QR kódy nestrácajú svoju platnosť a stále platia.
4. Zberné nádoby a vrecia v deň zberu musia byť vyložené pred rodinný dom do
7:30hod. Po tomto čase pracovník začína so skenovaním odpadu. Ak vyložíte

vrece alebo zbernú nádobu po tom ako už pracovník prešiel Vašu ulicu odpad sa
Vám vyvezie, ale nezapočíta do úrovne vytriedenia z domácnosti a oberáte sa
o lepšie čísla, ktoré sú podkladom pre výpočet poplatku za komunálny odpad na
ďalší rok.
5. Zberné nádoby a vrecia budú vizuálne pri zbere kontrolované a ak sa zistí, že
v nádobe alebo vreci je odpad čo tam nepatrí zberná nádoba alebo vrece bude
označená ako nezhodný odpad a nebude vyvezená. Ak znova použite vrece po
vytriedený odpadu daný QR kód už nesmiete použiť, ale znova musíte ho
prelepiť za nový QR kód, aby sa vám vytriedený odpad započítal do úrovne
vytriedenia v daný rok.
6. Zberné nádoby a vrecia sa v deň zberu kontrolujú aj objemovo a systém
umožňuje upraviť objem vyvážaného odpadu podľa skutočné naplneného
objemu.

Pripomíname, že ak chcete si uplatniť zľavu z poplatku za komunály
odpad je potrebnú svoju žiadosť a potrebné potvrdenia doručiť na
obecný úrad do 31.1.2022 podľa platného VZN č. 4/2019 a nasledujúcich
dodatkoch.
Dôležité informácie k tvorbe ceny za komunálny odpad:
1. Domácnosti si môžu svoj poplatok za vývoz a likvidáciu komunálneho
odpadu do veľkej mieri ovplyvniť a to podľa množstva odovzdaného
separovaného odpadu podľa ktorého sa vypočíta úroveň vytriedenia každej
domácnosti v našej obci, aj keď ceny za likvidáciu odpadu každým rokom
stúpajú.
2. Na základe vypočítanej úrovne vytriedenia odpadu z domácnosti sa určí
poplatok za vývoz komunálneho odpadu pre jednotlivé domácnosti na ďalší
rok.
3. Už na tento rok 2022 máme na základe úrovne vytriedenia odpadov
z domácnosti za rok 2021 päť (5) rôzne sadzby poplatku.

