Priorita týchto čias (okrem koronavírusu), ľudstva,
sveta a v neposlednom rade i obcí – ODPADY
V poslednom období rezonujú vo všetkých sférach a oblastiach života riešenia problémov s odpadmi
(okrem koronavírusu). Všade, v každom médiu kde človek nahliadne, či je to tlač, alebo rádio,
samozrejme televíziu nevynímajúc, sa problém s odpadom definuje ako problém týchto čias. Je to daň za
konzumnú spoločnosť, v ktorej žijeme. Je nesmierne dôležité upozorniť na toto chybné smerovanie
spoločnosti pri každej príležitosti. V prvom rade je dôležité pripomenúť, že túto neúctu k Zemi
preukazuje človek svojim správaním. My sme pôvodcovia každého kilogramu odpadu, ktorý vydolujeme
zo zeme, následne spracujeme, zužitkujeme a zanecháme na povrchu. A to všetko pre náš pôžitok
a prospech. Toto všetko má za následok nekontrolovateľnú produkciu odpadov. No nastal čas začať to
kontrolovať a v neposlednom rade vrátiť prírode to, čo z nej ťažíme. Tlak medzinárodných organizácií
a spoločnosti, ktoré riadia a určujú systém zberov, poplatky za poskytnutú službu za túto činnosť, nás,
ktorí nie sme ľahostajní, musí nútiť pristúpiť k zmenám, ktoré sú niekedy také radikálne, že máme z nich
strach. My, ako zodpovedná obec chceme ísť príkladom a stáť pri zrode odbúrania komunálneho odpadu
v čo najväčšej miere. Meníme systém zberu plastov, skla a papieru. Máme zberný dvor, kde je možnosť
dovozu separovaného zberu. Kontaktujeme podnikateľov a informujeme ich o zmene v zákone, aby sa
vyhli zbytočným pokutám. Musíme neustále tvoriť, meniť, prispôsobovať naše konanie k odpadom, ale
nie len činnosťou, no i zmenou myslenia. V tomto Lúčanskom hlásniku Vám poskytneme pár vysvetlení
a rád. Zároveň čo nás čaká a čo nám prikazuje štát, ako sa menia poplatky určené zberovými
spoločnosťami a štátom a pod..

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že poplatky za odpad si tvoríme
sami. Systém – VÝDAJ sa rovná PRÍJEM
Laicky povedané, koľko musíme zaplatiť za zber zberovej spoločnosti – spoločnosti,
ktorá nakladá s odpadom, environmentálnemu fondu a pod., toľko musíme zaplatiť
z našich peňaženiek.
A tabuľka poplatkov je daná a tvrdá. Z roka na rok tvrdšia a tá nás nepustí ani
doprava ani doľava.
Sadzba za príslušný rok v eurách . t
Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

2019

2020

-1

2021 a nasledujúce
roky

1

x ≤ 10

17 Eur

26 Eur 33 Eur

2

10 < x ≤ 20

12 Eur

24 Eur 30 Eur

3

20 < x ≤ 30

10 Eur

22 Eur 27 Eur

4

30 < x ≤ 40

8 Eur

13 Eur 22 Eur

5

40 < x ≤ 50

7 Eur

12 Eur 18 Eur

6

50 < x ≤ 60

7 Eur

11 Eur 15 Eur

7

x > 60

7 Eur

8 Eur

11 Eur

Keď sme v roku 2014 platili jednotnú sumu za tonu uloženia odpadu na skládke 3,50 EUR, odvtedy do
roku 2019 sa zdvihli poplatky na 5,40 EUR, od roku 2019 sa skončil jednotný poplatok a obciam bude
vyrubovaný podľa miery separácie. V roku 2019 to bola miera vyseparovania niečo cez 30%, a to sa
rovná sume za uskladnenie 8,00 EUR/tona. Tento rok by to bolo 13 EUR a v roku 2021 neuveriteľných 22
EUR. Ak by sa miera separovania ešte zhoršila a niektorí nezodpovední občania pristúpia k tomu, čo
rozprávajú, citujem: „Ja kašlem separovať, veď si platím“, alebo „Ani ten a henten neseparuje, nebudem
ani ja“, môže sa poplatok za uloženie vyšplhať až na 33 EUR a siahnete si do peňaženiek nie po 14
EUR/osoba/rok, ale aj po 30 EUR/osoba/rok. Verte mi, nestraším, prosím, prosím nie pre seba, ale pre
Vás a pre prírodu. Markantné množstvo obcí už takýto krok bolo nútené urobiť, a to nie je koniec, takýto
poplatok má už zavedený! Máme to vo vlastných rukách ako sa bude poplatok meniť a ako rýchlo. Nik za
to nemôže. Na nikoho sa nemôžeme vyhovárať. Sme to my, kto tento poplatok určuje svojim správaním.
Nie je to poslanec, nie je to starosta, nie je ani štát, ale každý jeden občan. Prestaňme sa vyhovárať na
toho, na tamtoho, na systém a pod.. To nám určite nepomôže, základ je, keď idem spať, aby som si
povedal: JA som spravil všetko, čo som mohol spraviť.
Branislav Hrbček
starosta obce

Informácie pre občanov:

Zberný dvor obce Lúčky
Prevádzková doba zberného dvora:
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK

08.00-10.00 hod.
08.00-10.00 hod.
------------------08.00-09.30 hod.

SOBOTA

08.00-10.00 hod.

13.00-14.30 hod.
13.00-14.30 hod.
14.30-18.00 hod.
13.00-14.30 hod.

V dopoludňajších hodinách (08.00-12.00 hod.) je potrebné
kontaktovať zodpovedné osoby za zberný dvor:
Zamestnanec obce, telefón: 4392198, mobil:+421 911 380 313

Obec Lúčky

390

Odpad, ktorý nie je možné odovzdať na zbernom dvore:
1. Nerozobratý nábytok
2. Uhynuté zvieratá–na likvidáciu je potrebné vyhľadať firmu špecializovanú na likvidáciu tohto druhu
odpadu
3. Zmesový komunálny odpad–zbiera sa do KUKA nádob v domácnostiach, obec zabezpečuje pravidelný
vývoz
4. Pneumatiky - konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, túto odovzdať distribútorovi pneumatík (autoservis, pneuservis)
5. Biologicky rozložiteľný odpad: Kompostuje sa v
kompostéroch na svojom pozemku, prípadne je
možný zvoz na obecné kompostovisko.
Odpad, ktorý je možné odovzdať na zbernom dvore:
Druhy odpadov kategórie „O“ – ostatný
papier a lepenka/sklo
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
textílie

jedlé tuky a oleje
plasty
kovy
biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad)
objemný odpad
drobný stavebný odpad
Druhy odpadov kategórie „N“ nebezpečný
rozpúšťadlá
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá
obsahujúce nebezpečné látky
drevo obsahujúce nebezpečné látky

a živice

Elektroodpad kategórie „O“ – ostatný
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
Elektroodpad kategórie „N“ – nebezpečný
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórovaný uhľovodík

1 občan –
1,16 €/ za
MESIAC

Odovzdať môžete len odpad z domácností, nie odpad, ktorý vznikne z podnikateľskej
činnosti. Zberný dvor slúži výlučne pre občanov obce Lúčky.

Prevádzkový poriadok
1.Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej
zbernej nádoby, alebo jeho hmotnosť presahuje nosnosť štandardnej zbernej nádoby v rámci pravidelného
zberu. Patria sem napríklad: nábytky, dvere, skrine, postele a podobne. Na ZD je možné uložiť výlučne
rozobratý objemový odpad, ktorý je zbavený kovových, sklenených a iných častí.
2.Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady.
Patrí sem najmä: dlažba, omietka, okná /bez skla/, kúsky muriva, betónu, malty, lepidla a podobne. DSO
nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbest, zvyšky náterových hmôt, obaly z farieb
a iných chemikálií, žiarivky, elektrospotrebiče a pod.. Pôvodca alebo držiteľ DSO je povinný odpad
prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, zemina a
pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím. Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú
osobu vykonáva právnická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, nejde o DSO, ale o
stavebný odpad, ktorý nie je možné uložiť na zbernom dvore.
3.Papier a lepenka (kartón) každý druh papiera zbavený kovových a iných častí. Nepatrí tu papier
znečistený ropnými látkami, farbami a podobne. Na ZD je možné odovzdať papier, ktorý sa ani po
minimalizovaní nezmestí do bežnej nádoby určenej na separovaný zber papiera v obci.
4.Sklo-biele a farebné sklo, ktoré nie je znečistené ropnými látkami, rozpúšťadlami a farbami. Na ZD je
možné odovzdať sklo, ktoré sa ani po minimalizovaní nezmestí do bežnej nádoby určenej na separovaný
zber skla v obci /napr. sklenené tabule/.
5.Plasty-všetky druhy plastov, ktoré neobsahujú nečistoty. Na ZD je možné odovzdať plasty, ktoré sa ani
po minimalizovaní nezmestia do bežnej nádoby určenej na separovaný zber plastov v obci.
6.Kovy–všetky kovy, ktoré nie sú hruboznečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami.
7.Jedlé oleje, motorové oleje –je možné odovzdať vo fľašiach alebo bandaskách, následne sú umiestnené
do nádob určených na zber olejov.
8.Vyradené elektrické a elektronické zariadenia
–chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory a pod. pracovník obce po prevzatí vytriedi podľa
skupín.

Obec Lúčky si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je
na základe samostatného posúdenia zamestnanca obce:
-silne znečistený
-obsahuje nebezpečné a nepovolené látky
-obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania v zmysle čl. III.
tohto Prevádzkového poriadku
-ak odovzdávané množstvo presahuje primerané množstvo
-osoba je nedôveryhodná
–je podozrenie, že nie je pôvodcom odpadu, že nie je fyzickou osobou, nie je
zapojená do systému zberu a podobne.
Obec Lúčky si vyhradzuje neprijať odpad v prípade technickej alebo inej
poruchy, alebo ak v dôsledku nedostatočnej kapacity nie je možné odpad
bezpečne uložiť v priestoroch ZD.

Zber v obci Lúčky pre rok 2020:
Plasty občania – každý nepárny týždeň v stredu (začíname
25.03.2020) ( Žlté vrecia sú na výmenu bezplatne, koľko vriec Vám odoberú, toľko
Vám nechajú. Budú sa vysýpať i žlté kontajnery, alebo kontajnery inej farby označené
PLASTY !!! ak budú v daný čas vyložené pred domom)

Komunálny odpad ako doteraz – každý párny týždeň v piatok
Sklo – podľa potreby, zostávajú 1 100 l nádoby (upozorňujeme sú na
sklo, v prípade, ak spoločnosť zistí, že je v nej niečo iné ako sklo, bude zaúčtovaná ako
komunálny odpad a obec ju bude musieť uhradiť, a tým pádom nám stúpnu náklady, čiže
vaše poplatky, a to sa jedná i o plast a papier.)

Papier – 15.apríla,
25.november 2020

10.júna,

5.augusta,

30.septembra,

Zmenu termínu si obec vyhradzuje na základe okolností, ktoré môžu nastať zo strany
zberovej spoločnosti, prevádzkovateľa nakladania s odpadmi a skládkovaním, spôsobilosť
vozidla a iné.

