
ODPADY V ROKU 2021 – informačný leták 

Vážení občania, 

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Granč-Petrovciach a VZN č. 4/2020 zo dňa 16.12.2020 sa 
v roku 2021 zmení spôsob platy za odvoz komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (KO 
a DSO).  

Čo k tomu potrebujete vedieť?  
Doposiaľ bol poplatok za vývoz KO a DSO riešený v zmysle zákona o odpadoch spôsobom, ktorý zodpovedal 
prepočtu nákladov za odvoz a likvidáciu odpadu a bol prerozdelený na počet obyvateľov. Za množstevný 
zber platili len FO-podnikatelia a PO. Nakoľko sa sprevádzkovaním zberného dvora tento množstevný zber 
znásobil a v súčasnosti by pôvodné spoplatňovanie odvozu a likvidácie odpadu podľa pôvodných prepočtov 
bolo dvojnásobné (t. j. poplatok na 1 osobu/rok by vyšiel na 40,00€), došlo k zmene tohto poplatku na 
kombinovaný.  V roku 2021 bude teda zachovaná výška poplatku 22,00€/osoba/rok avšak bude tento 
poplatok limitovaný množstvom produkovaného a odvážaného odpadu. Táto suma bude akceptovaná do 
objemu odpadu 600 l. Zvyšný odpad bude platený len tými občanmi, ktorí tento limit prekročia a to 
dokúpením si žetónov na množstevný zber odpadov.  Upozorňujeme, že spoplatnený bude akýkoľvek vývoz 
KO a DSO z obce, akýmkoľvek spôsobom. Pre vysvetlenie Vám zasielame tento informačný list, v ktorom 
Vás chceme oboznámiť ako to bude fungovať a čo očakávame od tejto zmeny. 

Za poplatok 22,00€/osoba/rok/600 l – dostane každý producent odpadu alebo oprávnená osoba, ktorá 
preberá zodpovednosť za iné osoby v spoločnej domácnosti, žetóny na predpísaný objem KO a DSO, 
podľa toho, akú nádobu na KO a DSO v domácnosti používa. Pre príklad uvádzame, že na každú osobu 
dostane domácnosť 5 ks žetónov na 120 l nádobu alebo v prepočte 2,5 ks žetónov na 240 l nádobu. 
V prípade 4 člennej rodiny teda za poplatok 88,00 € dostane domácnosť 20 ks žetónov na 120 l nádobu, 
resp. 10 ks na 240 l nádobu. V prípade, že produkcia odpadu v tejto domácnosti bude vyššia, dokúpi si 
chýbajúce žetóny v priebehu roka na obecnom úrade v hotovosti, podľa potreby. Základný počet žetónov je 
teda povinný, v rámci poplatku, ktorý sa platí na osobu a rok. 

Aby sme predišli tomu, že producenti odpadu, teda občania, by chceli svoj KO a DSO vyvážať 
prostredníctvom zberného dvora a vyhnúť sa tak jeho spoplatneniu, aj uloženie takéhoto odpadu do 
veľkoobjemových kontajnerov v zbernom dvore, bude spoplatnený a to takým istým spôsobom.  
Príklad: - ak občan vlastní odpad, ktorý nevojde do zbernej nádoby, ktorú vlastní, odovzdá takýto odpad na 
zbernom dvore, ale za jeho objem odovzdá pracovníkovi zberného dvora žetón za odvoz a likvidáciu 
takéhoto odpadu. Odpad mu bude odobratý len za podmienky, že nebude obsahovať iné zložky odpadu, 
ktoré musia byť vyseparované. Zberný dvor slúži hlavne na zber niektorých vyseparovaných zložiek odpadu 
v zmysle prevádzkového poriadku zberného dvora, nie však odpad, ktorý pravidelne odvážame priamo 
z domácností.  
Čo nasleduje? 

1. V najbližších dňoch, ale najneskôr do 31.01.2021 si môžete na obecnom úrade vyzdvihnúť nové žetóny 
na vývoz a odovzdanie KO a DSO a dohodnúť si spôsob platby za tieto odpady (v hotovosti, od 4 osôb aj 
prostredníctvom SIPO). Žetóny chráňte proti poškodeniu a prispôsobte tomu ich umiestnenie na 
zberných nádobách. 

2. Pôvodné žetóny budú akceptované už len počas vývozov v mesiaci január 2021 – po tomto termíne 
Vám nádoby s označením starým žetónom nebudú odobraté našim zmluvným partnerom. Taktiež 
nebudú akceptované odpady uložené vo vreciach. Odpad náš zmluvný partner odoberie iba 



v predpísanej a certifikovanej zbernej nádobe KUKA 120/240 l. Tieto si môžete priebežne zakúpiť na 
obecnom úrade. 

3. Po spotrebovaní žetónov zaplatených v základnom poplatku si poplatník zakúpi priamo na obecnom 
úrade žetóny podľa potreby za cenu: žetón na odvoz 120 l nádoby = 5,00€, žetón na odvoz 240 l 
nádoby = 10,00€ a žetón na odvoz 1100 l = 25,00€.  
FO-podnikatelia a PO si v týchto cenách budú zakupovať žetóny priebežne počas roka a potreby. 

4. Farebné zberné nádoby na jednotlivý separovaný odpad je možné si zakúpiť, resp. objednať na 
obecnom úrade a tieto budú vyvážané naďalej bezodplatne spred vašich domácností v zmysle 
harmonogramu vývozu a nie je potrebné kvôli týmto odpadom navštevovať zberný dvor. 

5. Na zbernom dvore budú zamestnanci odoberať  KO a DSO na základe množstva a po odovzdaní 
príslušného žetónu. 

6. V prípade, že občan – daňový poplatník obce Granč-Petrovce, vlastní väčšie množstvo odpadu, ktoré by 
mohol priamo z domácnosti odviesť prostredníctvom zvozu KO a DSO, môže si na obecnom úrade 
zakúpiť žetón na väčšiu zbernú nádobu (1 100 l), ktorá mu bude bezodplatne prenajatá na čas do 
takéhoto vývozu. Zbernú nádobu mu po zakúpení žetónu pristavia k jeho domácnosti pracovníci 
zberného dvora. 

7. V prípade, že občan - daňový poplatník obce Granč-Petrovce, z dôvodu rekonštrukcie a väčšej produkcie 
stavebného odpadu, alebo objemového odpadu potrebuje takýto odpad z domácnosti vyviesť, objedná 
si na obecnom úrade veľkoobjemový kontajner, ktorý mu prostredníctvom nami poverenej osoby bude 
pristavený priamo na jeho pozemok na čas potrebný na jeho naloženie a odvoz. Takýto odvoz bude 
obcou fakturovaný podľa skutočných nákladov na odvoz a uloženie odpadu na skládku. 

8. Akékoľvek uskladnenie odpadov mimo zberných nádob a mimo zberného dvora, alebo aj v ňom, bez 
odovzdania žetónov za KO a DSO, bude považovaný za nelegálne skládkovanie odpadu pod hrozbou 
sankcií.  

9. Na zbernom dvore budú od občanov naďalej bezodplatne prevzaté tieto druhy odpadov: 
- Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, burina, konáre a pod.) 
- Sklo (okrem lepeného skla z motorových vozidiel, zrkadiel a znečisteného skla) 
- Plast – ktorý sa nezmestí do zberných nádob a vriec odvážaných priamo z domácností v zmysle 

zberného kalendára (okrem plastov z automobilov) 
- Papier – iba väčšie množstvá, ktoré nie je možné uskladniť doma a odviesť ho prostredníctvom 

vývozu priamo z domácností podľa harmonogramu (papier je možno odovzdať aj v základnej škole, 
kde môže byť pripísaný na konkrétneho žiaka. V oboch prípadoch musí byť vytriedený a poviazaný 
do balíkov) 

- Elektroodpad  

Čo očakávame? 

1. Zníženie množstva komunálneho odpadu vyvážaného z obce. 
2. Zvýšenie miery vytriedenia odpadu a zapojenie všetkých občanov do tohto procesu. 
3. Z domácností budú odvážané len naozaj plné zberné nádoby. 
4. Chronicky producenti odpadu nám prestanú zapĺňať zberný dvor a budú za zvýšenú tvorbu odpadu 

platiť. 
5. Občania, ktorí poctivo separujú odpad, budú platiť len za odpad, ktorý v skutočnosti vyprodukovali. 
6. Motiváciu občanov separovať odpad a znížiť tak náklady na vývoz KO a DSO. 
7. Presnejšia evidencia množstva odpadov a jeho produkcie. 

 

Granč-Petrovce, 19.01.2021 


