Odpadové hospodárstvo – komunálne odpady v obci Jakubovany.
Pokyny pre občanov a majiteľov nehnuteľností v katastrálnom území obce
Jakubovany.
Obecné zastupiteľstvo Jakubovany schválilo VZN č. 01/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi v katastrálnom území obce Jakubovany. Tiež bolo schválené VZN
č. 02/2021 poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. K dispozícii sú na webovej
stránke obce a v papierovej forme na Obecnom úrade.
Od 1.1.2021 sa mení spôsob spoplatňovania komunálnych odpadov u majiteľov rodinných domov,
chalúp, chát, podnikateľov.
Od občanov sa do 31.12.2020 vyberal poplatok 16,06€/ osoba a rok, v danom rodinnom dome/byte.
Od 1.1.2021 sa prechádza na množstvový spôsob, keď spoplatňovanie je podľa veľkosti a počtu
zberových nádob v každom mesiaci, za kalendárny rok. Tento spôsob spoplatnenia má zabezpečiť, že
občania si zaplatia za svoj vlastný objem odpadov. Viacpočetné rodiny, ktoré správne separujú a majú
malé objemy komunálneho odpadu, nebudú doplácať na iných. Každý si zaplatí ním vytvorené
odpady, ak zle separuje, pocíti to na výške poplatkov.
Príklad: v roku 2020 rodinný dom so 6 osobami uhradil poplatok 96,36€, za rok dal vyviesť 15x 120l
nádob komunálneho odpadu, čo bolo 1800 litrov odpadov. Iná domácnosť s 2 osobami uhradila
32,12€, keď dala mesačne na vývoz jednu 240l nádobu a jednu 120l nádobu, čo bolo 4320 litrov
odpadov. Osoby z prvého rodinného domu priplatili aj za odpady vytvorené v druhom rodinnom
dome.
Prvý krok: každá zberová nádoba musí byť zo strany vlastníka označená číslom rodinného
domu, ku ktorému patri, veľkosť číslic musí byť minimálne 15cm. U bytov v bytových domoch
sa okrem čísla bytového domu uvedie aj lomítko a číslo bytu.
Druhý krok: pre spoplatnenie množstva odpadov v roku 2021 občania – vlastníci rodinných
domov a bytov - podľa jednotlivých rodinných domov, bytov vyplnia tlačivo a do 28.2.2021 ho
doručia na Obecný úrad. Tlačivo je súčasťou tohto spravodaja, ale je zverejnené aj na webovej
stránke obce. Obec má niekoľkoročnú evidenciu počtu nádob od jednotlivých rodinných domov
a porovná údaje odovzdané zo strany vlastníka rodinného domu s touto štatistikou. Ak sa nahlásené
počty a počty zo štatistiky obce nebudú rozlišovať viac ako 30%, bude poplatok určený podľa
nahláseného stavu. Ak bude nahlásený údaj voči evidencii obce nižší o 30% , poplatok sa určí podľa
evidencie obce. Pokiaľ za kalendárny rok dôjde k odovzdaniu väčšieho počtu/objemu nádob než bolo
spoplatnené, dôjde zo strany obecného úradu k predpísaniu doplatku danému poplatníkovi.
U občana na starobnom dôchodku, ktorý býva sám v rodinnom dome/byte, je polovičná sadzba
poplatku, keď sa počíta, že bude 12x vývoz 120l nádoby. Pokiaľ budú v priebehu roka odovzdané
väčšie počty nádob/litrov odpadov, tak tie budú doúčtované za cenu ako je stanovená pre iných
občanov.
Tretí krok: správne separovanie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu – pomôcka
nasledujúcich stranách.

na

Aby občania nevozili odpady do veľkoobjemových nádob určených pre chatárov a chalupárov, bude
toto zberové miesto trvale monitorované a priestupky riešené voči danej osobe.
V obci bude umiestnená aj jedna nádoba na zber kuchynských olejov a na tuky (stužené tuky,
bravčová masť) z domácnosti. Tieto oleje a tuky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál,
keď sa ohrejú a precedia. Zachladené, v tekutom stave, dať do plastovej fľaše a uzatvoriť. Naplnenú
plastovú fľašu vložiť do zberovej nádoby na oleje a tuky. Za zber a likvidáciu týchto odpady občania
neplatia, ale obec dostane od zberovej spoločnosti financie, ktoré sa použijú na zlepšenie odpadového
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hospodárstva v obci. Je zároveň možné ponechávať si nádoby doma a dva krát ročne ich odovzdať
zmluvnej spoločnosti výmenou za hygienické potreby. Za jeden kilogram oleja je výkupná cena od
zberovej spoločnosti do 10 centov, ale obec podľa zmluvy dostane 25 centov za kg a občan nemusí
doma nič skladovať 6 mesiacov.
Obec pred dvoma rokmi zabezpečila zo získanej dotácie kompostéry na biologicky rozložiteľné
odpady, keď ich veľkosť a pridelenie do domácnosti záviselo od plochy záhrady a sadu pri rodinnom
dome a bytovom dome. Do kompostérov však nie je vhodné dávať niektoré kuchynské odpady a tie
doteraz končili v komunálnom odpade. Preto v súlade so zákonným nariadením obec zabezpečila
zbernú nádobu na biologicky rozložiteľné kuchynské odpady (BRKO). Do tejto nádoby budú môcť
občania prinášať odpady. Nádoba bude umiestnená za kultúrnym domom. Odpady umiestňované do
nádoby nesmú byť v plastovom, v sklenom obale, ani nesmú obsahovať plasty a sklo. Čo je možné do
nádoby vkladať je popísané nižšie a tiež uvedené na zberovej nádobe. Je dôležité zberovú nádobu vždy
uzatvoriť, aby sa obmedzil prístup vzduchu a hmyzu, ako i obmedzenie šírenia zápachu. Takto
oddelený odpad má zabezpečiť zníženie komunálnych odpadov, aby sa na skládku vozil čo najmenší
objem. Odpad BRKO bude zberovou spoločnosťou tepelne upravený a použitý v biologickom
zariadení na výrobu energie. Obec vie zabezpečiť za úhradu pre záujemcov tzv.škrobové sáčky
„bigbag“ a plastové koše s vrchnákom. Škrobové sáčky neobsahujú nevhodný plast a je možné
do nich dávať aj tekuté odpady a takto ich vhodiť do zberovej nádoby na BRKO. Cena za 7
litrový kôš s vrchnákom je max.4,- € a bigbag sáčky o objeme 10litrov, v balení 30ks za 3,60 €.
Sáčky umožnia nosiť odpad bez potreby chodiť s vedierkom. Záujemci môžu pri nahlasovaní
počtu nádob záväzne uviesť aj či majú záujem o kôš a počet balení bigbag sáčkov. Zo strany
Obecného úradu budú zabezpečené koše a sáčky, ich možné prevzatie za úhradu bude vyhlásené
v miestnom rozhlase, na informačných tabuliach v obci a na webovej stránke obce. Pri väčšom
odbere bude môcť obec dohodnúť individuálnu cenu s predajcom.
Obec Jakubovany v prílohe spracovalo pomôcku, ktoré komunálne odpady sa majú separovať a do
ktorej nádoby patria, resp. kedy a akým spôsobom sa v obci zberajú. Táto príloha bude trvale
zverejnená aj na webovej stránke obce v časti oznamy.
Chalupári majú možnosť zapojiť sa do zberu a spoplatnenia za komunálne odpady tak, ako je to
u obyvateľov, keď musia mať svoju zberovú nádobu. Alebo naďalej využívať spoločné nádoby pre
chatárov a chalupárov, kde sú poplatky za komunálne odpady stanovené na základe iných kritérií.

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany so starostom obce veria, že tieto informácie pomôžu občanom pri
znížení množstva odpadov, ktoré končia na skládke a za ktoré sa okrem poplatku za odvoz,
manipuláciu a uloženie na skládke platí zákonný poplatok, ktorý v roku 2020 bol 8-€/tona a pre rok
2021 pri rovnakom percente separovania je to už 11,-€/tona. A pre rok 2022 bude opäť navýšený. Tiež
nová technika v ďalšom roku, ktorú vyžaduje zákon o odpadoch, spôsobí zvyšovanie cien za
komunálny odpad. Preto už v roku 2021 musíme ešte dôslednejšie separovať odpady, aby sme
v ďalších rokoch na nesprávne separovanie nedoplatili.
Zámerom obce je vybudovať zberný dvor, kde bude možné v priebehu celého roka odovzdávať
odpady, ktoré patria do objemového odpadu, elektroodpad a ďalšie druhy odpadov. Tiež chceme mať
malé obecné kompostovisko, keď v súčasnej dobe sa využívajú pre tento účel len kompostéry
vyrobené z paliet a rozmiestnené na niektorých obecných plochách.
Ďakujeme všetkým osobám, ktoré pomôžu udržať kataster našej obce čistý.

V Jakubovanoch 25.01.2021
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