Vážení spoluobčania,

ZMENY
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE OBCE
OD 1.1.2022

predkladáme vám informácie o najdôležitejších zmenách v odpadovom hospodárstve v našej obci, ktoré sú platné od 1.1.2022
a týkajú sa zmien v organizácii vývozov komunálneho odpadu, spôsobe platby, výpočtu a ceny poplatku za odpady.
V našej obci sa schválením VZN č.3/2021 zavádza množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, čo znamená, že občan
(poplatník) si sám vyberie typ smetnej nádoby a frekvenciu vývozov svojej nádoby. Množstvový zber znamená väčšiu spravodlivosť
pri výbere poplatkov a zároveň zvyšuje mieru separácie a znižuje množstvo komunálneho odpadu končiaceho na skládke.
Maximálny počet vývozov smetných nádob je 26x za rok, ale zároveň je stanovený aj minimálny počet vývozov smetných nádob
a to je 12x. Zberová spoločnosť bude v našej obci vykonávať zber a vývoz smetných nádob každé dva týždne v zmysle ročného
harmonogramu vývozov a je na rozhodnutí poplatníka, kedy si dá smetnú nádobu vyviesť- spravidla je to vtedy, keď je plná.
Povinnosťou poplatníka pri množstvovom zbere je vyložiť si svoju smetnú nádobu pred RD a označiť si smetnú nádobu
plombou príslušnej farby podľa typu smetnej nádoby, nakoľko zberová spoločnosť bude v zmysle zmluvy s obcou vyvážať len
vyložené a označené smetné nádoby príslušnou plombou.

Typy smetných nádob a cena za ich vývoz :
110 l plech., 120 l plastová

240 l plastová

5€
Typ smetnej nádoby
a cena za jeden vývoz

Plomba na označenie nádoby :
Umiestnenie plomby na nádobu :

vývoz

žltá

1100 l plastová

9€

38,5 €

vývoz

vývoz

červená

biela

umiestniť na viditeľné miesto – najlepšie na vrchnák smetnej nádoby

Minimálny ročný poplatok :

12x5 = 60 €

12x9 = 108 €

12x38,5 = 462 €

Maximálny ročný poplatok :

26x5 = 130 €

26x9 = 234 €

26x38,5 = 1001 €

Dôležité upozornenie : Plomby na označovanie smetných nádob v počte minimálneho počtu vývozov, teda 12 ks, bude
poplatník povinný si zakúpiť počas mesiaca január 2022 na Obecnom úrade v cene podľa typu nádoby uvedenej vyššie.
Na mesiac január (vývozy 13.1 a 27.1) je stanovené prechodné obdobie, počas ktorého sa smetné nádoby ešte neoznačujú
príslušnou plombou a zberová spoločnosť vyvezie všetky nádoby tak ako doteraz. Označovanie smetných nádob je
povinné od mesiaca február (prvý vývoz bude 10.2.) a platí zásada, že nevyložená a neoznačená smetná nádoba nebude
vyvezená. Dva januárové neoznačené vývozy plombou sa vám zarátavajú do celkového ročného vývozu smetných nádob.
(napr. pri zakúpení minimálne 12 vývozov dostanete 10 ks plomb). V priebehu celého roka bude možnosť zakúpiť si
plomby na Obecnom úrade v zmysle vašej potreby na vývoz smetných nádob
Prijatie každej zmeny si vyžaduje určitý čas, preto veríme, že si na zmenu, ktorej cieľom je zvýšenie miery separácie a spravodlivejší
výber poplatkov zvykneme. Ďalším dôvodom na prechod na množstvový zber boli aj neustále zvyšujúce sa ceny za odvoz
a likvidáciu odpadu. Pri množstvovom zbere sa rušia všetky doteraz platné zľavy (za vrecový zber, ZŤP, dôchodcovia a pod.)
Zľavou pre platiteľa je počet vyvezených smetných nádob, kde platí zásada, že čím viac separujem, tým potrebujem menej vývozov
a tým platím aj menší poplatok za odpad. Zľavu obec poskytne len pre poplatníka, ktorí žije v domácnosti sám na základe jeho
žiadosti na predpísanom tlačive na Obecnom úrade.
Počas mesiaca január je potrebné na Obecný úrad doručiť vyplnenú prihlášku k množstvovému zberu, ktorú ste dostali
súčasne s týmto letákom alebo si prílohu stiahnite z www.plevnik-drienove.sk a zašlite podpísanú mailom na
obec@plevnik.sk do 31.1.2022.

UŠETRÍŠ, KEĎ TRIEDIŠ!

DRUHY ODPADOV, SPÔSOB ODOVZADNIA, ZA AKÚ CENU A V AKOM TERMÍNE
V prehľadnej tabuľke vás chceme informovať o jednotlivých druhoch odpadov a spôsobe ich odovzdávania v našej obci :
Druh odpadu

Spôsob odovzdávania

Cena

Termín

Zmesový komunálny odpad

smetné nádoby pri RD

5 €, 9 €, 38,50 € za
vývoz podľa objemu
smetnej nádoby

každých 14 dní (vývoz len
vyložených a označených
smetných nádob)

Zmesový komunálny odpad, ktorý sa
nezmesti do smetnej nádoby

zberný dvor

0,30 €/kg

počas prevádzkových hodín
zberného dvora

Drobný stavebný odpad z domácností

zberný dvor

0,065 €/kg

počas prevádzkových hodín
zberného dvora

Separovaný odpad (plasty, plechovice
,nápojové kartóny, papier)

vrecia pred RD

zdarma

podľa vopred zverejneného
harmonogramu

Objemový odpad (rozobratý nábytok,
okná dvere)

zberný dvor

zdarma

počas prevádzkových hodín
zberného dvora

Šatstvo a textil (suché a čisté)

zberný dvor

zdarma

počas prevádzkových hodín
zberného dvora

Jedlé oleje a tuky

zberný dvor

zdarma

počas prevádzkových hodín
zberného dvora

Elektro odpad

zberný dvor

zdarma

počas prevádzkových hodín
zberného dvora

Biologicky rozložiteľný odpad

kompostéry
v domácnosti

zdarma

podľa vlastnej potreby

Sklo

zelené zberné nádoby
umiestnené v obci

zdarma

podľa vlastnej potreby

Pneumatiky

autoservis, pneuservis

zdarma

podľa vlastnej potreby

zdarma

obec pred zberom vopred
oznámi rozhlasom a SMS

obecný fekál 8 m3 :
48 €/vývoz

podľa vlastnej potreby

pristavený kontajner
oprávnenou zberovou
spoločnosťou
obecný 8 m3 fekál
alebo iná zberová
spoločnosť

Nebezpečný odpad
Kal zo žúmp a septikov

HARMONOGRAM ZBERU ODPADOV NA ROK 2022
Druh zberu

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Smetné nádoby pri RD
(každých 14 dní – vždy vo
štvrtok)

13.1.
27.1.

10.2.
24.2.

10.3.
24.3.

7.4.
21.4.

5.5.
19.5.

2.6.
16.6.
30.6.

14.7.
28.7.

11.8,
25.8.

8.9.
22.9.

6.10.
20.10.

3.11.
17.11.

1.12.
15.12.
29.12.

Vrecový zber separovaného
odpadu

7.1.

3.2.

3.3.

Zberný dvor

každá sobota
8,00-12,00 hod

upresní zberová spoločnosť a následne obec rozhlasom a zaslaním SMS

každá streda 13,00-17,00 hod. a každá sobota 8,00-12,00 hod.

každá sobota
8,00-12,00 hod

Prípadná zmena termínov vám bude vopred oznámená v obci obvyklým spôsobom a to miestnym rozhlasom, zaslaním SMS.

Ďakujeme, že svojím zodpovedným správaním pomáhate zlepšovať životné prostredie v našej obci.
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