
Prečo triediť odpad? 

Životné prostredie je dedičstvom a bohatstvom, ktoré chceme zanechať v čo najlepšom 

stave budúcim generáciám. Je majetkom každého z nás a mali by sme sa oň spoločne starať, 

každý na svojom mieste a podľa svojich možností. To, čo môžeme ale všetci urobiť je, každý 

deň jeden malý krok k jeho ochrane. Každý z nás sa môže rozhodnúť, ako prispeje k čistejšiemu 

vzduchu, krajšej krajine a k zodpovednému vzťahu k životnému prostrediu. 

Triedenie odpadu je preto v súčasnosti nevyhnutné a nie je to až také náročné. 

Triedením vieme znížiť objem zmesového komunálneho odpadu, za uloženie ktorého  platíme 

v závislosti od toho, akú máme v meste úroveň vytriedenia komunálneho odpadu. Ak je úroveň 

vytriedenia odpadu menej ako 10 % poplatok za uloženie 1 t odpadu na skládku je 17 €. Ak je 

ale úroveň vytriedenia  40 – 50 % poplatok za uloženie 1 t odpadu na skládku je 7 €. V našom 

meste je táto úroveň vytriedenia stále nízka. 

Hlavným cieľom nášho štátu v oblasti odpadového hospodárstva je znížiť množstvo 

komunálneho odpadu uloženého na skládku odpadov, preto sa každým rokom poplatok za jeho 

uloženie na skládku bude zvyšovať. Naše mesto má rovnaký cieľ. Jednou z možností ako tento 

cieľ môžeme dosiahnuť je zapojiť sa do triedeného zberu odpadov (separovanie). Štát zaviedol 

pre obce a mestá minimálne štandardy zberu na jedného obyvateľa za kalendárny rok vyhláškou 

č. 371/2015 Z.z. (príloha č. 10) v znení neskorších predpisov, kde určil nasledovné množstvá: 

 
  

Papier  60 litrov/obyvateľ/rok  

Sklo  50 litrov/obyvateľ/rok  

Plast  240 litrov/obyvateľ/rok  

Kovy  10 litrov/obyvateľ/rok  

Viacvrstvové 

kombinované 

materiály na báze 

lepenky  

10 litrov/obyvateľ/rok 

 

Obce a mestá sú povinné tieto štandardy dodržiavať. Z vyššie uvedeného dôvodu preto 

vyzývame obyvateľov, aby odpad dôsledne triedili a tento vytriedený odpad  umiestňovali do 

príslušných zberných nádob na triedený odpad – plasty (žltý kontajner, vrece), sklo (zelený 

kontajner, vrece), papier (modrý kontajner, vrece), kovy (červené vrece). Odvoz triedeného 

odpadu od obyvateľov je bezplatný! Zmesový komunálny odpad do týchto nádob nepatrí. 

Vedeli ste, že -     15 sklenených fliaš sa zmení na akvárium? 

- 30 plastových fliaš sa zmení na fleecovú bundu? 

- 30 časopisov a novín sa zmení na krabicu od televízora? 

- 150 plechoviek sa zmení na panvicu? 

Obyvatelia majú možnosť odovzdať bezplatne použité rastlinné oleje a tuky 

z domácností v uzatvorených PET fľašiach na oddelenie Mestskej polície v pracovných dňoch 

od 08.00 do 15.30 hodiny počas celého roka. Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky 

z prípravy jedál, prepálené oleje, zvyšky nespotrebovaných olejov, zvyšky masla, tuku. 

Ak budú obyvatelia nášho mesta triediť odpad, tak by sme mali mať menej 

komunálneho odpadu, čo by sa samozrejme malo premietnuť do poplatkov súvisiacich 

s odvozom komunálneho odpadu. 

 
 


