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Vážení spoluobčania,  
sú rôzne veci, ako spravovať  veci verejné.   Jednou  z foriem  je aj dialóg a je na občanoch,  
či dokážu reagovať  na dané situácie, alebo budú  čakať len  na to,  čo urobí v našej obci 
starostka, či obecné zastupiteľstvo našej obce. 
Každopádne  vzhľadom na to, že vždy je značná časť obyvateľov nespokojná s prijatým 
riešením akejkoľvek situácie, je tu ponuka na to, aby ste  mohli ponúknuť aj svoje riešenie, 
prípadne aj svoju pomoc. 
 
Problematika tvorby odpadu: 
-  verejnosť (rovnako, ako aj v minulosti)  nemá dostatočné informácie o tom,  aké 
podmienky, ale aj náklady na odpadové hospodárstvo obce sú. 
 
Príklad:  
Náklady na  zber, vývoz  a zneškodnenie  odpadu v našej obci za rok 2011    boli vo výške  
5173,41 EUR.  Čo ak prerátame len počtom obyvateľov našej obce, zistíme, že  ročný 
poplatok na obyvateľa mal byť  vo výške   takmer 15,00 Eur. Keďže  v roku  2011 bol  ročný 
poplatok na obyvateľa  vo výške 13,00 EUR, logicky z toho vyplýva, že  zvyšné  náklady  
znášala obec, ktorá  ale    prostriedky  na  odpadové hospodárstvo  má  vyzbierať na 
poplatkoch od občanov  a ktorá tieto prostriedky mohla využiť  na financovanie  iných 
verejne prospešných  aktivít.  
Ak z tohto ešte   odrátame   našich  niektorých obyvateľov, ktorí poberajú    sociálne dávky  
a poplatky za komunálny odpad  si nevyplatia, je   zrejmé, že obec sa  nemalou sumou 
podieľa na  problematike tvorby a likvidácie odpadov  v našej obci. 
 
Náklady   na  zber, vývoz a zneškodnenie  odpadu v našej obci za obdobie  január až  
september 2012     sú vo výške 5173,41 EUR, čo ak budeme priemerom rátať do konca  
kalendárneho roka, zistíme, že poplatok na jedného občana by  mal predstavovať viac ako 
18,00 EUR.  
 
Trochu o probléme: 
Tvorba odpadu, jeho likvidácia a naše životné prostredie je záležitosť nás všetkých. Obec má 
zabezpečiť podmienky na to,  aby likvidácia odpadu ,mohla byť plnohodnotne zabezpečená. 
Čo k tomu treba?   Dostatok financií, alebo aj trošku menej  financií, ale pochopenie 
problému a aktívny prístup občanov. 
  Zabezpečiť niečo, za čo vieme zaplatiť nie je žiadny problém. Otázkou však je -  
dokážeme si zaplatiť všetko potrebné? A druhá otázka je:  sme ochotní si  za to 
zaplatiť? 
 
K podstate veci: 
- sme, ako obyvatelia obce Točnica, ochotní spolupracovať na tomto probléme? Chceme 
spolupracovať, alebo sme ochotní platiť, alebo len „chceme“.... 
Preto je treba prijať riešenie, aby  sa poplatky za komunálny odpad nezvyšovali, ale znižovali.  
 
 



Ako? 
-  prísne triedenie  odpadov (rozpis  vývozov, rozpis triedených komodít   dostanú občania do 
domácností   začiatkom roka 2013),  
- zamedzenie tvorby čiernych skládok (nakoľko ich likvidácia  sa preráta do poplatku pre 
všetkých občanov, pokiaľ  občania  sami   nebudú upozorňovať a nahlasovať spoluobčanov,  
ktorí tieto  čierne skládky  tvoria  a mali by niesť za to zodpovednosť),  
-  vytvorenie  vlastných,  malých  kompostární na svojich  pozemkoch, kde   budú  občania 
uskladňovať  biologický odpad zo  záhrad  a tým získajú  aj  cenné hnojivo pre svoje  
záhrady, nakoľko   kompostáreň, ktorá je v areály bývalého ŠM  si žiaľ     naši spoluobčania    
pomýlili  so skládkou komunálneho odpadu. No a v konečnom dôsledku  sa na  zneškodnenie  
aj tohto  odpadu vyvezením  na skládku  znovu poskladáme MY všetci, pretože náklady sa 
premietnu do nákladov na odpadové hospodárstvo obce príslušného kalendárneho roka.   
 
Prečo to všetko?   
Zákon o odpadoch  a jeho plnenie sa začína prísne kontrolovať a postihovať, teda 
donekonečna ho porušovať nemôžeme. Pritom sú tu ďalšie veci, ktoré  musí obec plniť a nie 
sú na to financie, nakoľko   prostredníctvom  masmédií   sme  všetci dostatočne informovaní 
o stave   finančnej  situácie a o neustálom pripomínaní zvyšovania  miestnych daní 
a poplatkov. 
 
Obec -  to sme my všetci. Ak niečo platí  obec -  platí to  každý jeden z nás  -  preto musí  
byť istý kompromis – naplniť  literu zákona  a súčasne umožniť každému, aby tu bola 
aspoň  čiastočná  spokojnosť.   
To teraz je taký malý pokus  vás informovať  inou formou, pretože  záujem o veci 
verejné je minimálny. 
 
Zhrnutie: 
 -  systém, ktorý od 1. januára 2013  budeme aplikovať v našej obci (zber odpadu cez  kuka 
nádoby )   bude  vyhovujúci   a naplníme  tým literu  aj novely zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorá  nadobudne účinnosť 1.1.2013. Naďalej 
budeme zabezpečovať  dvojtýždenný cyklus  vývozu zmesového komunálneho odpadu. 
 
Rozhodnutím  obecného zastupiteľstva sa určila a schválila cena poplatku za  
komunálny odpad  15,00 Eur na osobu/rok,     čo  predstavuje  vývoz   približne 10 ks  110l  
kuka  nádob  ročne na osobu. (Pre trojčlennú rodinu  to vychádza teda  1 kuka nádoba   pri 
dvojtýždennom  cykle  vývozu).   V cene  poplatku   sú zahrnuté  aj zakupované    kuka 
nádoby pre domácnosti.   Je to však cena  bez rezervy pre iné formy  nakladania 
s odpadom ( zákonný poplatok, veľkokapacitné kontajnery v čase jarného a jesenného 
upratovania,  služby s úpravou  a vývozom čiernych  skládok, separovaný  zber a iné  
formy nakladania s odpadom)  na ktoré sa tiež  spolupodieľame všetci. Teda ak 
nebudeme zodpovední, poplatok za komunálny odpad sa bude  v budúcich  rokoch  
rapídne zvyšovať.  
 
Komunálny odpad sa bude vyvážať iba z kuka nádob,  alebo z vriec s  logom  firmy, ktorá  
bude  zber zabezpečovať. 
 
Vrecia k separovanému zberu  dostanú občania    na začiatku roka 2013  a následne ďalšie  po 
ich  naplnení a odovzdaní  na  výmenu.   
  



Občania, ktorí predsa len  vyprodukujú viac zmesového  komunálneho odpadu ako je  
kuka  nádoba,  požiadajú  o vrecia  s logom  firmy na  obecnom úrade, nakoľko  o  
množstve a počte vyvezených  kuka nádob a vriec na  zmesový komunálny odpad 
budeme viesť  evidenciu, aby v budúcom roku  občania, ktorí   zodpovedne  separujú   
odpad a tiež  neprodukujú  toľko zmesového komunálneho odpadu  boli  zvýhodnení 
úľavou na poplatku,   oproti občanom, ktorí sa k danej problematike správajú  
ľahostajne.  
Nakoľko si  musíme uvedomiť,  že ak nenájdeme  adekvátne riešenia,  zvýšenie  
poplatkov bude zrejme  každoročné  z dôvodu zvyšovania  nákladov na odpadové  
hospodárstvo  v obci. 
 
Občania, ktorí  si platia  poplatok za komunálny odpad z dôvodu vlastníctva nehnuteľnosti 
(tzv.   víkendoví  chalupári)   si vrecia na  separovaný ako aj zmesový komunálny odpad 
vyzdvihnú na obecnom úrade. 
  
To znamená, že rodiny produkujúce nadmerné množstvo odpadu musia pristúpiť 
k opatreniam, ktoré tento stav  upravia.  Pretože  od 31.12.2012  sa  končí  zber  do 
veľkokapacitných kontajnerov  a kto  ho bude  chcieť využiť, bude si ho  musieť   
zaplatiť. 
 
Veľkoobjemové  kontajnery budú k dispozícii občanom  dva krát ročne  v čase tzv. 
jarného a jesenného  upratovania.  O tomto čase  budú občania včas upovedomení. 
 
Prosím vás, vyvážajte iba plne naložené nádoby  do ktorých podľa možností odpad 
natlačíte a to isté  vás  žiadame  aj  o vreciach.   
Separujme odpad, ktorý   separovať   vieme.  
 
A my  vám    vieme  sľúbiť,  že  roku 2013   začíname  s prísnym,   ale  hlavne 
 nekompromisným  vymáhaniam   dane z nehnuteľností a poplatku za  komunálny 
odpad  v prípadoch, kde táto  možnosť je.   
 
 
                                                        
 
Mária Salajová  
starostka obce 
 
 
 
 
V Točnici, dňa  7.12.2012     
 
 
 
 
 
 


