
          Ako sme  triedili odpad v roku 2021  

        Podľa Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov § 4 ods. 6  a o zmene 

a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde  je obec povinná zverejniť na 

svojom webovom sídle informáciu o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za 

predchádzajúci rok.  

V obci Pečovská Nová Ves  bolo v roku  2021 vyzbieraných 838,18 t odpadu. Z tohto množstva 

tvorili vyseparované zložky 476,62 t, ostatné zložky komunálneho odpadu /zmesový 

a objemný/, ktoré skončili na skládke odpadov, činili 323,66 t.  V roku 2021 bolo na zbernom 

dvore odovzdaných 37,90 t drobného stavebného odpadu, tento druh odpadu sa podľa zákona 

o odpadoch nepočíta medzi komunálny odpad. 

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška 

sadzieb poplatkov za uloženie odpadov, obec Pečovská Nová Ves  na základe úrovne triedenia 

komunálneho odpadu /56,87%/ bude od 1.3.2022 do 28.2.2023 platiť 15,- €/t komunálneho 

odpadu uloženého na skládku. V roku 2021 obec platila do 28.2.2021 zákonný poplatok  12,- €  

za tonu a od 1.3.2022 poplatok 18,- € za tonu odpadu.  

       Podľa zákona o odpadoch je separácia povinná pre všetkých pôvodcov odpadov, t. j. pre 

každého z nás. Svojim správaním a životnou filozofiou hromadenie odpadov neustále 

podporujeme. Mali by sme si vstúpiť do svedomia a zmeniť postoj k ním. Našim krédom by sa 

malo stať šetrenie výrobkami, rozumné nakupovanie, minimalizácia odpadov, ich separácia 

a znovu využitie. 

Porovnanie množstva a finančných nákladov na komunálne odpady  za rok 2020 a 2021.  

                2020                     2021 

Počet obyvateľov k 31.12. 2791  2813 

Množstvo komunálneho odpadu na osobu/rok 276,12 kg                 249,01 kg 

Množstvo vytriedeného odpadu na osobu/rok 117,73 kg                169,47 kg 

Náklady na odpad 39.966,- €  34.990,- € 

Výber poplatku od občanov 35.998,- €  34.662,- € 

 

V prílohách uvádzame  množstvá vyzbieraného 

odpadu podľa jednotlivých kódov odpadu ,  

úroveň vytriedenia a sadzbu poplatku na rok 2022.  

 

 

 

    

 


