
          Ako sme  triedili odpad v roku 2019  

 

        Podľa Zákona č. 329/2018 Z. z., § 4 ods. 6 je obec povinná zverejniť informáciu o 

úrovni triedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci rok. V obci Pečovská Nová Ves  bolo 

v roku  2020 vyzbieraných 717,52 t komunálneho odpadu. Z tohto množstva tvorili 

vyseparované zložky 314,02 t. Ostatné zložky komunálneho odpadu /zmesový a objemný/, 

ktoré skončili na skládke odpadov, činili 385,05 t. V roku 2019 bolo na zbernom dvore 

odovzdaných 18,45 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 /44,92%/ bude od 1.3.2020 do 28.2.2021 platiť 12 €/t komunálneho 

odpadu uloženého na skládku. V roku 2019  obec  platila  7,- €/t.  

Príloha č.1  

Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za 

uloženie odpadov je v tabuľke : 

Položka 
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x 

[%] 

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-

1 

2019 2020 2021 a nasledujúce roky 

1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 

3 20 < x ≤ 30 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 8 13 22 

5 40 < x ≤ 50 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 

 

Ak by sme v triedení ostali na úrovni nad  40 %, poplatok  na budúci rok pre obec Pečovská 

Nová Ves  narastie  z terajších 12,-  €/t  na 18,- €/t.  

Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území Obce pečovská Nová Ves  za 

rok 2019 sú uvedené v prílohe  č. 2. 

 

 



Príloha č.2  

      

                           SEPAROVANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU   

Kód 

odpadu 
Názov odpadu Množstvo  /t/ 

20 01 01 Papier a lepenka 13,98 

20 01 02 Sklo 24,17 

20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na baze lepenky 0,591 

20 01 04 Obaly z kovu  0,421 

20 01 10 Šatstvo 2,38 

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórflóurované uhľovodíky 0,604 

20 01 35 
Vyradené el. a elektron. zariad. iné ako uvedené v 200121 a 

200123 
1,443 

20 01 36 
Vyrad. el. a elektron. zariad. iné ako uvedené v 200121, 200123, 

200135 
6,301 

20 01 39 Plasty 33,08 

20 01 40 Kovy 12,28 

20 02 01 Biologický rozložiteľný odpad 218,77 

  Celkové množstvo /t/ 314,02 

      

                                 OSTATNÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU   

Kód 

odpadu 
Názov odpadu Množstvo  /t/ 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 254,73 

20 03 07 Objemný odpad 130,32 

  Celkové množstvo /t/ 385,05 

      

Celkové množstvo separovaných zložiek /t/ 313,992 

Celkové množstvo ostatných zložiek /t/ 385,05 

Celkové množstvo všetkých zložiek /t/ 699,07 

Celková vyseparovanosť /%/ 44,92% 

      

       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. 

 Triedením odpadu dosiahneme: 

•   vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na   

prírodné zdroje a energiu, 

•   šetria sa surovinové zdroje, 



•   pokles nákladov  na zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu, 

•   zvýšenie kvality životného prostredia. 


