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INFORMÁCIA O NOVOM SYSTÉME  

ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU OD 01.01.2022 
 

Vážení spoluobčania, 

od 01.01. 2022 naša obec prechádza z pôvodného zberu zmesového komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu na nový systém, a to množstvový zber komunálneho odpadu a množstvový zber 

drobného stavebného odpadu.  
Nový systém zberu odpadu sme Vám chceli odprezentovať a vysvetliť na osobnom stretnutí, ktoré sme 

plánovali, avšak vzhľadom na pandemickú situáciu súvisiacu s ochorením Covid-19 a vládou SR prijatými 

opatreniami, medzi ktoré patrí aj zákaz zhromažďovania, takéto stretnutie nemôže byť, je zakázané.  

V TOMTO INFORMAČNOM LETÁKU SA POKÚSIME VYSVETLIŤ,  

O ČO IDE A AKO TO BUDE FUNGOVAŤ. 

V prípade nejasností môžete kontaktovať starostku alebo poslancov obecného zastupiteľstva, radi vysvetlíme, 

poradíme. 

 

PREČO NOVÝ SYSTÉM ZBERU ODPADU A AKÝ JE DÔVOD? 

Doposiaľ bol v obci Bellova Ves zavedený zber odpadu a sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň, resp. 

osoba/rok. Doterajším systémom obec doplácala finančné prostriedky z rozpočtu obce na výdavky spojené so 

zberom, likvidáciou a uložením komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (DSO). Doterajší systém 

nepovažujeme za správny a spravodlivý najmä voči domácnostiam, ktoré produkujú minimálne množstvo 

zmesového komunálneho odpadu a  odpad triedia. Tieto domácnosti platia poplatky v rovnakej výške, ako tie 

domácnosti, ktoré odpad netriedia a produkujú ho vo väčšom množstve, prípadne za odpad z rôznych dôvodov 

neplatili, ale služba (odvoz) im bola poskytovaná. 

Dôvodom zavedenia množstvového zberu komunálneho odpadu je zaviesť spravodlivejší  systém zberu 

komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce. 
Ďalším dôvodom sú zistenia z doterajšej praxe - počet zberných nádob na domácnosť je taký, že každá 

domácnosť mala taký počet a veľkosť zberných nádob na odpad, aký uznala za vhodný, pričom niektoré 

domácnosti mali väčší počet nádob preto, lebo odpad jednoducho z rôznych príčin netriedili (povinnosť triediť 

odpad vyplýva zo zákona). Toto konania  bolo v rozpore s platným príslušným VZN. 
Doteraz každý platil jednotný poplatok za odpad bez ohľadu na to, koľko odpadu vyprodukoval, resp. bez 

ohľadu na počet zberných nádob, ktoré napĺňal. Toto nepovažujeme za správne a spravodlivé voči ostatným, 

najmä tým, ktorí poctivo odpad separujú. 

Podľa starého systému mala jednoosobová domácnosť, aj trojosobová domácnosť nárok na jednu 120 l nádobu 

na odpad, pričom z toho každá domácnosť platila rozdielnu sumu.  

Nový spôsob zberu odpadu kladie dôraz nie len na vyriešenie vyššie spomínaných rozdielov, ale aj na efektívne 

separovanie odpadov, ktoré vzniknú v našich domácnostiach. 

 

NOVÝ SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU – množstvový zber 

Každá domácnosť si sama určí: 

- akú veľkú nádobu chce mať na zmesový komunálny odpad  
(plechová: 110 l, čierna nádoba: 120 l alebo 240 l) 

- koľko odpadových nádob chce mať (min. jedna nádoba, max. množstvo nádob si určuje 

domácnosť sama) 
- a ako často bude odpadové nádoby dávať vyvážať, či to bude 1x za 2 týždne alebo 1x za mesiac, 

rozhodne domácnosť 
Tým si každá domácnosť bude sama regulovať, koľko ročne zaplatí za vyprodukovaný odpad. 

Harmonogram zberu je zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke a bude distribuovaný aj do poštových 

schránok.  

1 VYVEZENÁ NÁDOBA (akákoľvek) = 1 KREDIT 
Vývoz bude realizovaný iba zo začipovanej  nádoby! 
Kredity bude možné zakupovať aj počas roka, odporúčame ďalšie kredity kupovať v predstihu, v deň 

vývozu to nebude z dôvodu uzatvorenia  informačného systému možné!  

Kredit za objem odpadovej nádoby na zmesový komunálny odpad (čierna a plechová nádoba): 

- odpadová nádoba 110 l = 3,30 eur 

- odpadová nádoba 120 l = 3,60 eur 

- odpadová nádoba 240 l = 7,20 eur                              
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AKÝ JE CIEĽ? 

- zvýšiť motiváciu obyvateľov triediť odpad tým, že obyvateľ obce bude mať možnosť regulovať množstvo 

vyprodukovaného  odpadu vo svojej domácnosti s ohľadom na počet zberných nádob, ktorý si sám zvolí 

a sumu za odvoz zbernej nádoby podľa objemu ním zvolenej odpadovej nádoby a počtu nádob.  

- zvýšiť množstvo separovaného odpadu, za ktorý obec neplatí (okrem BRO)- papier, sklo, plasty, kovy 

(plechovky), VKM, šatstvo (vrátane obuvi) 

- znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu (čierne nádoby), ktorý sa ukladá na skládke                        

a za ktorý obec platí (odvoz a uloženie + 11 €/tona) 

- zvýšiť ochranu životného prostredia. 

Hlavným cieľom je, čo najviac separovať odpad. Ak budeme odpad separovať v čo najväčšej možnej miere, tak 

do nádob na komunálny odpad budeme dávať minimum odpadu, čím si ušetríme vlastné financie aj životné 

prostredie. 
 

ČO SA MENÍ? 

Rozhodnutia za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa už nebudú vyrubovať. Mení sa systém 

platenia za komunálny odpad, a to tak, že každá domácnosť si bude kupovať na obecnom úrade kredity, o čom 

dostane doklad. Úhrada kreditu bude možná aj prevodom na účet obce. Postup popisujeme nižšie. 

 

INFORMÁCIE K ZBERU 

KOMUNÁLNEHO ODPADU, BRO A DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU 

 

1. Zmesový komunálny odpad (čierne nádoby 120 l, 240 l a plechová nádoba 110 l): 
- zber odpadu bude realizovaný v dvojtýždňových intervaloch tak, ako doteraz a iba zo začipovanej  

nádoby. 

Ako postupovať pri začipovaní novej, prípadne ďalšej nádoby:  

V prípade, že chcete mať začipovanú aj inú nádobu ako máte doteraz,  alebo chcete inú nádobu ako máte 

doteraz, je potrebné zabezpečiť si na vlastné náklady vami požadovanú nádobu a nahlásiť túto skutočnosť na 

obecnom úrade. Zamestnanec obecného úradu vám ju po dohode s Vami príde začipovať. 

Modelová situácia: 
1.  Situácia: Teraz mám 120 l nádobu, stačí mi. Riešenie: nerobím nič 

2. Situácia: Teraz mám 120 l nádobu, nestačí mi, chcem ďalšiu 120 l, prípadne objemovo inú. Riešenie: 

zabezpečím si na vlastné náklady takú nádobu akú chcem (v tomto prípade ďalšiu 120 l) a  nahlásim to na 

obecnom úrade. Zamestnanec obecného úradu vám ju po dohode s Vami príde začipovať. 

 

2. BRO - biologicky rozložiteľný odpad (hnedé nádoby 240 l): 
- zber bude realizovaný sezónne, a to od marca do novembra  (harmonogram vývozu bude zverejnený) 

- BRO - biologicky rozložiteľný odpad od januára 2022  už nebude možné vyvážať do areálu bývalej 

školy (neplatí pre vývoz konárov) 

3. Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“): 

- Drobný stavebný odpad bude možné odovzdať za poplatok 1 x  za mesiac v areáli bývalej  školy do 

vybudovania zberného dvora v obci (harmonogram vývozu bude zverejnený) 

- Drobným stavebným odpadom sa rozumie odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné 

povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby (napr. drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc…). 

Tento zber drobného stavebného odpadu neplatí pre stavebníkov. 
Ako postupovať: 

- DSO sa odporúča doviesť do areálu bývalej školy vo vedrách, ktorých objem bude pri odovzdaní 

odvážený, 

- následne bude vystavený vážny lístok, ktorý je potrebné uhradiť v pokladni obecného úradu do 7 dní 

od odovzdania. 

4. Polystyrén: 

- Od 01.01.2022 bude možné polystyrén z domácností odovzdať zadarmo na mieste určenom obcou, 

a to 1 x za mesiac v areáli bývalej školy do vybudovania zberného dvora v obci (harmonogram vývozu 

bude zverejnený). Ide o obalový polystyrén (napr. drobné kusy polystyrénu zo zásielok v krabici). Toto 

neplatí pre stavebníkov. 
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INFORMÁCIE O ÚHRADE ZA ODVOZ A ULOŽENIE ODPADU 

 

1. Zber každej odpadovej nádoby bude spoplatnený (platí pre KO aj BRO). 

2. Jeden zber odpadovej nádoby sa rovná jeden kredit (platí pre KO aj BRO). 

3. Kredit za objem odpadovej nádoby za zmesový komunálny odpad (čierna a plechová nádoba) : 

a) odpadová nádoba 110 l = 3,30 eur/jeden zber/jeden kredit 

b) odpadová nádoba 120 l = 3,60 eur/ jeden zber/jeden kredit 

c) odpadová nádoba 240 l = 7,20 eur/ jeden zber/jeden kredit 

4. Ako postupovať, keď chcem zaplatiť za kredity cez účet? 

Modelová situácia: 

Minimálne množstvo kreditov na rok je 6, čiže na prvý krát je potrebné si zakúpiť 6 kreditov, čiže na 6 vývozov. 

- 6 vývozov = 6 kreditov,  

- pri jednej 120 l nádobe:  3,60 € (nádoba) x 6 (kreditov, čiže 6 vývozov) = 21,60 € 

Sumu 21,60 € pošlete prevodom na účet obce: 

Číslo účtu: SK36 0200 0000 0009 2502 6122 (VÚB banka) 
Variabilný symbol: súpisné číslo vášho domu (napr. bývam na čísle 75, variabilný symbol bude 75) 
Suma: 21,60 € 

Poznámka: Meno, priezvisko, 6 kreditov/120 l, Bellova Ves 75 

Odporúčame platbu do pokladne, je to rýchlejšie a na začiatku sa vyhneme nedorozumeniam.  

Bod č. 4 platí aj pre BRO (hnedé nádoby, avšak s údajmi pre BRO, 1kredit/1 vývoz/1 nádoba = 3,60 €) 

 

5. Od 03.01.2022 (pondelok) si bude môcť každá domácnosť zakúpiť kredity na obecnom úrade v 

čase úradných hodín. Úradne hodiny budú pre tento účel upravené, a to: 

Pondelok, utorok, streda 9:00 – 17:00 h 

Prvý zber komunálneho odpadu v januári 2022 bude v piatok 07.01.2022! 

 

6. V prípade, že nebude mať domácnosť zakúpený kredit na aktuálny vývoz (7.1.2022), komunálny odpad 

mu nebude vyvezený. 

 

7. Kredit za objem odpadovej nádoby za biologicky rozložiteľný odpad – BRO (hnedá nádoba) : 

BRO odpadová nádoba 240 l = 3,60 eur/ jeden zber/jeden kredit 

 

8. Drobný stavebný odpad: 

Sadzba vo výške 0,078 eur za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 

 

Dôležité upozornenie! 

Každá nádoba, ktorá bude v čase zberu komunálneho odpadu vyložená pred domom, bude začipovaná  a bude 

mať jej majiteľ zakúpený kredit, bude vyvezená a bude jej odrátaný príslušný  kredit  bez ohľadu na to, či bola 

nádoba plná, alebo naplnená len z časti. 

V čase zberu komunálneho odpadu odporúčame vykladať pred dom iba úplne naplnené nádoby tak, aby sa 

dala nádoba zatvoriť. Sáčky položené na nádobách a vedľa nádob nebudú vyvezené. 

Prosíme, aby ste nádoby na odpad ukladali vo dvore na svojich pozemkoch (a nie na ulici pred domom) 

a vykladali ich pred dom až v čase zberu a až vtedy, keď sú plné.  

 

Porovnanie doterajšieho a nového systému: 

Starý systém: Rok 2021 = 26 vývozov Nový systém: Rok 2022 = 26 vývozov 

32,85 € x 3 osoby = 98,55 € 120 l  

3,60 € x 26 vývozov = 93,60 €, ušetrené 4,95 €/rok 

 3,60 € x 13 vývozov = 46,80 €, ušetrené 51,75 €/rok 

32,85 € x 4 osoby = 131,40 € 120 l  

3,60 € x 26 vývozov = 93,60 €, ušetrené 37,80 €/rok 

3,60 € x 13 vývozov = 46,80 €, ušetrené 84,60 €/rok  

240 l (vývoz 1 x za mesiac) 

7,20 € x 13 vývozov = 93,60 €, ušetrené 37,80 €/rok 

 


