
Informácie o odpadoch na území obce Dolné Strháre  

Týmto spôsobom Vás chceme informovať o schválení zákona o poplatkoch č.329/2018 Z.z. 

zo 17.10.2018 a schválenia nariadenia vlády č. 330/2018 zo 6.11.2018. Obidva tieto právne 

dokumenty nadobudli účinnosť 1.1.2019. Zákon hovorí o výpočte úrovne vytriedenia 

komunálnych odpadov a čo do výpočtu patrí. Nariadenie vlády hovorí o sadzbách poplatkov 

podľa úrovne vytriedenia odpadov za predchádzajúci rok. Slovenská republika sa zaviazala 

triediť až 40% komunálneho odpadu. Obec Dolné Strháre triedila odpad v roku 2018 na 

úrovni 14,92 %.  

Práve preto aj touto formou chceme apelovať na občanov a vlastníkov nehnuteľností v obci, 

aby čo najviac triedili odpady, čím sa nielen obci znížia náklady za vývoz odpadov, ale sa  

automaticky zníži aj poplatok za komunálny odpad.  

Vývoz komunálneho a triedeného odpadu pre obec zabezpečuje na základe zmluvy firma 

Marius Pedersen, a. s. Veľký Krtíš. Za odvoz triedeného komunálneho odpadu sa 

NEPLATÍ, čo znamená, že čím viac obec bude triediť, tým bude musieť menej zaplatiť za 

odpady. Obec má podpísanú zmluvu za odvoz triedeného komunálneho odpadu s firmou 

ENVI-PAK, a. s. Obec v roku 2018 triedila komunálny odpad na úrovni 14,92 %. Cena za 

uloženie  komunálneho odpadu na skládku pri vytriedení 5 komodít bola do 31.12.2018 – 

4,98,- EUR/t. Spolu s ďalšími poplatkami to bolo 40,90,- EUR/t. Od 01.01.2019 sú v zmysle 

zákona ceny stanované na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, a to nasledovne:  

Úroveň vytriedenia KO    Sadzba za rok 2019   Sadzba za rok 2020      Sadzba za rok 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 

Obec  bude od 1.marca 2019 platiť za uloženie  zmesového komunálneho odpadu ako aj 

objemného odpadu na skládku 12,- EUR /t, čo je 240 % navýšenie ceny oproti roku 2018. To 

je výška platby za uloženie odpadu na skládku bez manipulačných poplatkov. Celková výška 

poplatku za zmesový komunálny odpad je 48,64 EUR /t. Takže v roku 2020 je nutné počítať s 

navýšením ceny za vývoz zmesového komunálneho odpadu pre poplatníkov v obci Dolné 

Strháre.  

 

 



Pravidlá a podmienky zberu odpadov 

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci Dolné Strháre 

je povinný nakladať s odpadom v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce č. 1/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné 

Strháre ako aj v súlade so zákonom o odpadoch.  Ďalej je povinný: 

- zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,  

- užívať zberné nádoby v obci zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov 

v obci, 

- ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na 

účely ich zberu na miesta určené, ktoré zodpovedajú systému zberu komunálnych 

odpadov v obci Dolné Strháre.  

Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného komunálneho odpadu sa  

doručuje do každej domácnosti. Uverejnený je aj na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle 

obce www.dolnestrhare.sk. Triedené zložky odpadu je možné odovzdať len subjektom, 

ktorý majú na výkon tejto činnosti uzavretú zmluvu s obcou. V prípade, ak občan odnesie 

vytriedené zložky odpadu na zberný dvor zmluvného partnera – Marius Pedersen Veľký 

Krtíš, žiadame občanov , aby nahlásili pri odovzdaní odpadu  názov svojej obce.  

KOMUNÁLNY ODPAD – pre zber komunálnych odpadov sa používajú nádoby 

110 l určená  / 1 - 4 členov domácnosti / 

240 l určená  / 5 – a viac členov domácnosti /   

1100 l určená / Koprovnica – chaty/ 

Zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec, pričom náklady na jej kúpu 

znáša občan v plnej výške. Pri znehodnotení nádoby alebo strate je užívateľ povinný zakúpiť 

si novú nádobu. Harmonogram zvozu sa doručuje do každej domácnosti a je zverejnený aj na 

úradnej tabuli  a na webovom sídle obce.  

 

Komunálny odpad  

Patrí: zmesový komunálny odpad je odpad z domácností, ktorý ostane po vytriedení 

triedených zložiek komunálneho odpadu, takisto odpad podobných vlastností a zloženia, 

ktorého pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.  

Nepatrí: triedené zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy,  elektro, batérie), 

popol, objemný odpad (dosky , tyče, kusy nábytku , stavebný odpad , iné ), kamene, zemina, 

stavebný materiál, nebezpečný odpad, biologický odpad – zo záhrad a z domácností a iné 

prímesi.  

NEBEZPEČNÝ ODPAD - zber nebezpečných odpadov sa zabezpečuje formou 

kalendárneho mobilného zberu. Odpad sa sústreďuje na jedno mesto – Obecný úrad a to 

podľa harmonogramu vývozu  2x  za rok  spolu s elektro odpadom.  

Patrí: znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla, opotrebovaný motorový olej, lepidlá, 

hnojivá, handry a obaly znečistené nebezpečnými látkami , autobatérie / je možné odovzdať aj 

na miestach na to určených - boxy čerpacie stanice/,  akumulátory, alkalické  batérie, malé 

elektrospotrebiče /odkladať do nádob k tomu určených, ktoré sú rozmiestnené v predajniach 

na celom území Slovenska, na obecnom úrade je umiestnený E-BOX /.  

http://www.dolnestrhare.sk/


Nepatrí: farby a nátery vodou riediteľné. 

ELEKTROODPAD - zber elektro odpadov sa zabezpečuje formou mobilného 

kalendárového zberu. Odpad sa sústreďuje na jedno miesto – Obecný úrad a to podľa 

harmonogramu vývozu  2 x  za rok.  

Patrí: televízory, rádiá, počítačová technika, variče, ohrievače, elektromotory, malé 

elektrické spotrebiče ...  

PLASTY - sa zbierajú prostredníctvom vriec s obsahom 110 l žltej farby. Zber 

zabezpečuje prostredníctvom harmonogramu zberová spoločnosť. Spolu s plastami podľa 

priložených pokynov sa do žltých vriec umiestňujú aj kovy  /podľa priloženého letáku/ 

a VKM- Tetra Packy od mlieka, džúsov a pod. Do vriec je nutné ukladať len odpad zbavený 

nečistôt a so zmenšeným objemom.  V prípade, že sa budú vo vreci nachádzať iné zložky 

komunálneho odpadu, ktoré tam nepatria zberová spoločnosť tento odpad nezoberie.  

PAPIER - sa zbiera prostredníctvom vriec modrej farby – s obsahom podľa priloženého 

letáku. Zber zabezpečuje v súlade s harmonogramom zberová spoločnosť.   

SKLO -  sa v obci zbiera prostredníctvom zbernej nádoby zelenej farby umiestnenej pri 

obecnom úrade – s obsahom podľa priloženého letáku. Zber zabezpečuje v súlade 

s harmonogramom zberová spoločnosť. Väčšie množstvo -  tabuľové sklo patrí na zberný 

dvor vo Veľkom Krtíši.   

JEDLÉ OLEJE  -  zber použitých jedlých olejov sa  realizuje pri vývoze komunálneho 

odpadu. Jedinou podmienkou je, aby boli v plastových fľašiach. Koncový spracovateľ prijíma 

len tekuté oleje a tuky, stuhnutú masť a pod. -  nevykladať. Pri vývoze komunálneho odpadu 

stačí k nádobe s odpadom vyložiť aj oleje vo fľašiach. 

OBJEMNÝ ODPAD - predstavuje komunálny odpad, ktorý svojou veľkosťou nevojde do 

klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere a 

pod. Zber zabezpečuje obec prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. Informácia 

o zbere objemného odpadu bude vopred oznámená spôsobom v obci obvyklým.  

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD - podľa priložených pokynov 

– Čestné prehlásenie.  

Prečo separovať odpad?  

Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame 

k ochrane životného prostredia, k spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii 

odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch 

zavezených odpadom. Vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do 

výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu, zabezpečuje sa materiálové zhodnotenie 

odpadu a šetria sa surovinové zdroje. Dúfam, že spoločnými silami sa nám podarí zvýšiť 

úroveň  vytriedenia zložiek odpadov v našej obci.  

 

 Mgr. Gabriela HUDECOVÁ 

Starostka obce Dolné Strháre  



  


