ODPOVEDE K TRIEDENIU ODPADU
V tomto článku chceme priniesť informácie, ktoré pomôžu vysvetliť niektoré nejasnosti k téme
triedenia odpadu. Postupne sa pokúsime prejsť oblasti, ktoré vás zaujímajú. Ak ste na vašu otázku
nenašli odpoveď, napíšte nám ju na Facebook stránku Stupavy, ak to bude možné, radi ju
zodpovieme.
Výšku poplatkov za odpad stanovuje štát, nezostávajú v rozpočte Stupavy
Zvyšovanie poplatkov pre mestá a obce za skládkovanie odpadu vyplýva priamo zo zákona č.
329/2018 Z. z. za uloženie odpadu na skládku, ktorý sa stal účinný od 1.1.2019. Tieto poplatky teda
nestanovuje mesto Stupava. Zároveň platí, že sa zvyšujú a budú sa zvyšovať aj v budúcnosti. Skládky
totiž zostávajú ako environmentálna záťaž pre budúce generácie a aj Slovensko sa im chce vyhnúť.
Mesto platí za odvoz odpadu na skládku spoločnosti, ktorá ju prevádzkuje, financie nezostávajú v
rozpočte mesta. Práve naopak, Stupava často ledva vykrýva náklady spojené s vývozom odpadu. A
výška týchto poplatkov závisí práve od percenta vytriedených zložiek z komunálneho odpadu. Podľa
uvedeného zákona sa napríklad v našej kategórii (vytriedenie 30 - 40 %) zvýšili zákonné poplatky z
roku 2019 a 8 €/t na 13 €/t v roku 2020 a v budúcom roku to bude už 22 €/t. Toto sú poplatky, ktoré
nestanovuje mesto Stupava, ale zákon o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku. K tomu treba
pripočítať základný poplatok, ktorý mesto odvádza a to je v roku 2020 za komunálny odpad: 42,- €/t,
za objemný odpad: 78,- €/t a za drobný stavebný odpad: 66,- €/t , tu je zákonný poplatok 7,- €/t. Toto
sú poplatky, ktoré mesto platí za skládkovanie odpadu spoločnosti, ktorá za túto službu vystavuje
faktúru. Pre obyvateľov potom mesto stanovuje poplatky za odpad tak, aby bolo možné vykryť bez
straty všetky potrebné náklady spojené s jeho vývozom ako sú mzdy, vozidlá a ich servis, pohonné
hmoty plus všetky spomínané poplatky za tonu odpadu. Napriek tomu, že poplatky za odpad rastú
rýchlo tak zo strany skládkovacích spoločností, ako aj zmenami zákona, rovnako rastú ceny energií a
práce, mesto Stupava poplatok za odpad pre obyvateľov posledný rok nezvyšovalo. Poplatok sa
podarilo udržať na rovnakej úrovni ako v roku 2019, a to 36 eur/osoba/rok hlavne vďaka zvyšovaniu
efektivity Verejnoprospešných služieb Stupava.
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Uzamknuté stojiská na triedený odpad predchádzajú tvorbe smetísk
Nádoby na triedený odpad, ktoré sú spolu s nádobami na komunálny odpad uzamknuté v stojiskách
pri bytových domoch, sú určené na odpad pre ich obyvateľov. Stojiská si budovali niektoré bytovky vo
vlastnej réžii a po skúsenostiach sa dohodli s mestom, že budú uzamknuté, aby ich bolo možné
udržiavať v čistote a triediť odpad podľa určenia. Cieľom je, aby sa do nádob s triedeným odpadom
nedostal komunálny alebo stavebný odpad, ktorý tam nepatrí, a vytriedený odpad by znehodnotil.
V rodinných domoch je vrecový systém zberu triedeného odpadu, prípadne je možné si na vlastné
náklady dokúpiť plastové nádoby. Pre obyvateľov rodinných domov sú v prípade potreby prístupné
voľne stojace nádoby na triedený odpad, ktoré nájdete pri Mestskej knižnici a na Novej ulici.
Nádoby na vytriedený odpad sú aj voľne prístupné
V rámci mesta sú umiestnené aj voľne prístupné nádoby na triedený odpad. Do nich je možné vyhodiť
odpad vtedy, keď mesačná frekvencia vývozu spred rodinných domov nepostačuje. Obyvatelia ich
nájdu pri Mestskej knižnici a na Novej ulici. Aj tu sa však stáva, že miesto separovaného odpadu sú
nádoby plné komunálneho, záhradného či stavebného odpadu aj od obyvateľov okolitých obcí.
Rovnako, často sa v blízkom okolí týchto nádob hromadí smetie rôzneho druhu. Nádoby na vytriedený
odpad sú tak síce voľne prístupné, ale závisí od disciplinovanosti obyvateľov, či svojmu účelu budú
naozaj slúžiť.

Triedený odpad je možné odovzdať aj na Zbernom dvore
Ak to je potrebné, triedený odpad je možné doviezť aj na Zberný dvor. Tu vám ho bezplatne
pracovníci preberú v prípade, že odvádzate poplatky za odpad. Tie je povinný uhrádzať každý, kto v
Stupave býva, bez ohľadu na to, či má v meste trvalý alebo prechodný pobyt. Zberný dvor sa
nachádza na konci Mierovej ulice v Stupave a je naň možné počas celého roka privážať vlastnou
dopravou okrem triedeného odpadu aj iné druhy odpadov. Ide o objemný odpad ako nábytok, koberce
či police, elektronický odpad ako sú chladničky, rádiá, televízory alebo mobilné telefóny, jedlé oleje a
tuky, polystyrén, biologicky rozložiteľný odpad zo zelene alebo pneumatiky z osobných áut
obyvateľov. Dvakrát ročne, v presne dané dni, je možné priniesť bezplatne na zberný dvor aj
nebezpečný odpad ako riedidlá, lepidlá, farby alebo autobatérie od fyzických osôb. Najbližšie tak bude
možné spraviť 20. júna 2020. Drobný stavebný odpad je v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou a je spoplatnený sumou 0,078
€/kg. Za drobný stavebný odpad je považovaná čistá stavebná suť – tehly, tvárnice, dlažba alebo
obkladačky.
Vyvoz triedeného odpadu 1x mesačne sa ukázal ako opodstatnený
Frekvenciu vývozu odpadu je nutné naplánovať efektívne tak, aby náklady s tým spojené neboli
vyššie, ako prínos. Mesto Stupava pristúpilo k vývozu triedeného odpadu 2x mesačne na skúšku
počas dvoch letných mesiacov v roku 2019. Počas tohto obdobia sa to ukázalo ako neefektívne,
keďže sa druhým zvozom zozbieralo niekoľko desiatok kilogramov odpadu miesto niekoľkých ton,
ktoré bežne naplnia vozidlá. Preto sa zachovala frekvencia 1x mesačne. Dodatočné náklady, ktoré by
boli vynaložené na druhý zvoz, môže mesto využiť v iných oblastiach, ktoré sú pre našich obyvateľov
rovnako dôležité. Ide napríklad o budovanie chodníkov, opravy ciest, údržbu detských ihrísk,
opatrovateľskú službu pre seniorov, dovoz obedov pre zdravotne postihnutých a podobne.
Ak je to potrebné, ďalšie vrecia na triedený odpad každému obyvateľovi Stupavy poskytnú
Verejnoprospešné služby Stupava. Chápeme, že je náročné odpad skladovať v priestoroch domu,
preto boli zriadené aj voľne prístupné stojiská na triedený odpad pri Mestskej knižnici a na Novej ulici.
Rovnako je možné zaviezť tento odpad na Zberný dvor alebo do Verejnoprospešných služieb.
Dôležité je pripomenúť, že vytriedený odpad by nemal ľudí obťažovať nepríjemným zápachom,
nakoľko by mal byť zbavený hrubých nečistôt. Pre rodinné domy je tiež možné si z vlastných zdrojov
zakúpiť vlastné nádoby na triedený odpad a tie používať namiesto vriec. Pokiaľ budú farebne alebo
inak jasne označené, Verejnoprospešné služby Stupava ich v riadnych termínoch vyprázdnia
a obyvatelia rodinných domov tak majú alternatívu k používaniu vriec. Pre porovnanie, v niektorých
okolitých obciach sa separovaný odpad vyváža raz za 2 až 3 mesiace.
Vývoz odpadu nie je viazaný na trvalý pobyt
Na odvoz odpadu je povinný sa do 30 dní prihlásiť každý obyvateľ Stupavy bez ohľadu na to, či má v
meste trvalý či prechodný pobyt. V prípade prenájmov v bytovkách je potrebné, aby si správca bytovky
túto povinnosť overil, napríklad podľa počtu nahlásených osôb v byte. Majitelia bytu alebo domu sú v
prípade jeho prenajímania povinní rovnako odvádzať platby za odpad podľa počtu osôb v domácnosti.
Za rok 2020 je stanovený tento poplatok na 36 eur/osoba.
Ako odmeniť tých, čo triedia veľa
Motivácia triediť pre mnohých môže byť okrem vplyvu na životné prostredie aj finančný dosah
v podobe výšky poplatku za odpady na obyvateľa. Poplatok je síce jednotný pre všetkých obyvateľov,
jeho výška ale zohľadňuje náklady na zber za celé mesto. Takže ak málo sparujeme, budeme aj viac
platiť za odpad. Do budúcna sú pripravované legislatívne zmeny na adresné váženie zbytkového
komunálneho odpadu a zamýšľaná diferenciácia poplatkov aj podľa množstva vytriedeného odpadu.
Akékoľvek riešenie je však technicky aj logisticky náročné, zároveň si vyžaduje nemalé finančné
investície, špeciálne vo väčších obciach a mestách. Veríme, že v najbližších rokoch budú mestá a
obce schopné, a zároveň to bude aj potrebné, odstupňovať platby za odpad podľa množstva
vyprodukovaného komunálneho odpadu. Predbežný termín, keby bude potrebné vážiť zvyškový

komunálny odpad, je podľa aktuálnych návrhov rok 2023. Dovtedy bude na každom z nás, ako veľmi
bude motivujúca obava o stav životného prostredia.
V rámci Stupavy sa v tomto roku chceme na tieto plánované zmeny pripraviť čipovaním smetných
nádob, tzn., že súčasný nálepkový systém bude postupne nahradený adresnými RFID čipmi.

