
OBEC LADOMIROVÁ 

TRIEDIŤ ODPAD SA OPLATÍ! 

INFO: http://obecladomirova.sk/odpady-triedenie-odpadu-informacie/ 

 

ČÍM VIAC BUDEME TRIEDIŤ, TÝM MENEJ BUDEME PLATIŤ! 

 

Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal v novembri 2018 kontrolu 

„Efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu“ 
v obci Ladomirová. Výsledky kontroly sú veľmi negatívne, a to: 

 

- V obci Ladomirová je neúčinný systém triedenia komunálneho 

odpadu, nakoľko podiel triedeného odpadu v roku 2017 je vo výške 

4,12 %, čo neumožňuje dosiahnuť cieľa 40 %-ného podielu 

triedeného odpadu v roku 2018 a 60 %-ného podielu v roku 2020, 

ako sa zaviazala Slovenská republika.  

- Náklady na komunálny odpad obce Ladomirová, prevyšovali 

výnosy z miestneho poplatku. Obec každoročne dopláca zo svojho 

rozpočtu za oblasť nakladania s komunálnymi odpadmi, a to v roku 

2015 celkom 5 072,11,- EUR, v roku 2016 celkom 5 886,59,- EUR 

a v roku 2017 až 11 654,08,- EUR.  

 

Z uvedeného dôvodu odporučil NKÚ SR obci Ladomirová: 

 

1. Zintenzívniť propagácia a osvetu triedenia odpadu a motivovať 

občanov k vyššiemu triedeniu odpadov. 

2. Zvýšiť informovanosť občanov o zavedení triedenia VKM v obci. 

3. Zosúladiť podrobnosti o spôsobe a podmienkach triedeného zberu 

uvedené vo VZN č. 3/2016 so skutočnosťou. 

4. Prehodnotiť celkové množstvá a frekvenciu vývozu veľkoobjemových 

kontajnerov za účelom znižovania nákladov za vývoz 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu. 

5. Prehodnotiť výšku miestneho poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad, z dôvodu, že nezohľadňuje skutočné 

náklady obce na nakladanie s týmto odpadom. 

6. Venovať zvýšenú pozornosť pri vypracovaní štatistických výkazov za 

účelom zdokumentovania všetkých vytriedených zložiek 

komunálneho odpadu. 
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 V roku 2018 bol schválený zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch 

za uloženie odpadov a nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa 

ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov 

a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za 

uloženie odpadov.  

 

 

 

 

 

 

 

TRIEDENIE ODPADU: 

 Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. 

 Je zásobárňou druhotných surovín,  šetrí prírodné 

zdroje a energiu. 

 Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na 

skládke. 

 Financujú ho výrobcovia v OZV NATUR-PACK a.s. – 

šetrí tak poplatky miest a obcí. 
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD! AKO NA TO? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe uvedených právnych nariadení, sa odhaduje, že cena 

za vývoz a uloženie komunálneho odpadu,  

Z DÔVODU VEĽMI NÍZKEHO TRIEDENIA 

KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI LADOMIROVÁ (4,12 %),  

sa navýši od 01.01.2019 o 15 až 20 % z terajšej ceny. 
 

NÁPOJOVÉ KARTÓNY – VKM - TETRAPAKY 

Do vriec alebo kontajnerov na nápojové kartóny patria: 

Nápojové kartóny z mliečnych výrobkov, džúsov a iných nápojov. 

 

V našej obci sa tieto obaly zbierajú spolu s ostatným plastovým 

odpadom. 

Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť a tak 

zmenšiť ich objem. 

 

Recyklovaním nápojových kartónov vznikajú nové výrobky 

z papiera, ale napríklad aj stavebné priečky. 
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Do zelených kontajnerov (vriec) patria: 

- Nevratné obaly zo skla a z alkoholických 

alebo nealkoholických nápojov, poháre, 

tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo 

patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod. 

 

Nepatria sem: 

- Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, 

zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené 

a pokovované sklo alebo technické druhy 

sklad. 

Vratné fľaše vracajte späť do obchodu. 

 

Z recyklovaného skla sa vyrábajú: fľaše, 

poháre a iné sklenené výrobky. Sklo sa môže 

recyklovať donekonečna. 

 

Do modrých kontajnerov (vriec) patria: 

- Noviny, časopisy, kancelársky papier, 

reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, 

papierové obaly, papierové tašky. V malom 

množstve aj papier s kancelárskymi sponami 

alebo skartovaný papier. 
 

Nepatria sem: 

- Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo 

znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, 

použité plienky a hygienické potreby, alobal, 

celofán a pod. 
 

Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby 

bol ich objem čo najmenší a neobsahoval 

zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac 

miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a 

kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je 

nielen efektívnejšie, ale aj priateľské 

k životnému prostrediu. 
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Do žltých kontajnerov (vriec) patria: 

- Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté 

PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové 

vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky 

z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích 

a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. 
 

Nepatria sem: 

- Mastné obaly zo zvyškami potravín, 

podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly 

z nebezpečných látok, ako napr. motorových 

olejov, farieb a pod. 
 

 

Pred vyhodením odpad zošliapnite. 

Nestlačené PET fľaše zmenšia možnosti 

kontajnera. Do nádoby s objemom 1100 

litrov sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 

litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené, 

zmestilo by sa ich tam len približne 200. 

 

Do červených kontajnerov (vriec) určených 

na zber kovov patria: 

- Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky 

a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. 

Triedia sa podľa pokynov obce / mesta. 
 

Nepatria sem: 

- Kovové obaly kombinované s iným 

materiálom, napr. tuby z krémov a pást. 

Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly 

obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. 

Nadrozmerný kovový odpad je potrebné 

odniesť do zberní kovov, prípadne do 

zberných dvorov.  
 

Z recyklovaných kovov sa vyrábajú 

nové kovové výrobky, napríklad aj 

kľúče. Kovy sa dajú recyklovať 

donekonečna. 


