
Odpad a separovanie od apríla so zmenami 
Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov od roku 2019 zvyšuje poplatky 

za uloženie odpadu na skládku. Štát chce aj takouto formou motivovať občanov 

k väčšej separácií. Jednoducho povedané, čim menej budú obce separovať, tým 

viac budú platiť. Konkrétne pre obec Kuchyňa sa tento poplatok z roku 2018 vo 

výške 5 EUR/t, zvyšuje v roku 2019 na výšku 10 EUR/t. Z tohto dôvodu Vás 

chceme informovať, ako lepšie separovať a ako bude zabezpečený zber 

separovaných zložiek v našej obci.  

Ďalší problém je ten, že vo vyseparovaných zložkách sa nachádzajú 

nečistoty a zložky, ktoré tam nepatria. V takom prípade sa vystavujeme riziku, 

že nám ho nemusí zberná spoločnosť prevziať ako vyseparovanú zložku, ale ako 

zmesový komunálny odpad.  

1. Papier 

Obec sa dohodla so zbernou spoločnosťou na zvýšení frekvencie vývozov 

z dvoch na štyri vývozy v roku. Zber bude prebiehať formou školského zberu. 

Do kontajnera v škole môžu občania v stanovenom čase uložiť papier, alebo ho 

budú zbierať žiaci ZŠ. Informovanosť bude spôsobom obvyklým t.j. miestny 

rozhlas, webové sídlo obce, SMS správy, e-mail.   

Upozornenie: zberá sa iba papier t.j. bez kovov, zeminy, igelitov, alobalu...  

2. Plasty  

Systém ostáva zachovaný, tak ako bol doteraz. Žlté vrecia treba vyložiť do 

8:00 pred nehnuteľnosti. Frekvencia vývozu: 1x za mesiac, plán vývozu je 

zverejnený na www.obeckuchyna.sk  

Upozornenie: plasty bez papierových štítkov, čisté/opláchnuté nádoby od 

masla a jogurtov, nie nádoby od motorových olejov. Medzi plasty nesmú ísť 

výrobky z gumy napr. bazény, plastové stoličky (ktoré patria do 

veľkoobjemového odpadu), stavebný polystyrén...  

3. Kovy 

Z dôvodu veľkej prácnosti a nerentabilnosti budú zrušené nádoby na kovy na 

námestí pri sv. Floriánovi. Všetky kovy sa budú zberať tak ako plasty. V deň 

vývozu plastov treba vyložiť osobitne aj vrecia s kovmi.  

Upozornenie: Mnohí ľudia si myslia, že sem môžu ísť len hliníkové  

plechovky. Nie, môžu sa sem dávať všetky kovy t.j. pena na holenie, lak na 

vlasy, konzerva...  

4. Sklo  

Zber zostáva zachovaný, do kontajnerov umiestnených v obci. Ich počet bude 

navýšený. Upozorňujeme, že sem často ľudia hodia sklenené fľašky aj 

s igelitovou taškou, alebo papierovým kartónom, ktoré tu nesmú byť. Treba sem 

 

dávať iba sklo a bez štupľov, kovových a plastových zátiek, bez zeminy, 

alebo inak znečistené.  

Upozornenie: Nesmie sa sem dávať porcelán, auto sklá... 

5. Elektroodpad  

Zber bude zachovaný ako doteraz t.j. dva krát do roka, pravidelne na jar 

a jeseň. Po vyhlásení spôsobom obvyklým t.j. miestnym rozhlasom, na webovej 

stránke obce a SMS-ky, teba elektroodpad vyložiť pred nehnuteľnosť.  

Upozornenie: Elektorodpad musí byť kompletný, lebo chladničku bez 

kompresora, televízor bez „vnútorností“ zberová spoločnosť neodoberie.   

6. Drobný stavebný odpad.  

V prvom rade treba definovať, čo je to drobný stavebný odpad. Príklad č.1: 

Občan vymení na rodinnom dome jedno okno a vznikne mu pri búracích 

prácach drobné množstvo stavebného odpadu. O tento stavebný odpad je 

povinná sa postarať obec. Príklad č.2: Občan mení všetky okná na rodinnom 

dome. Odpad ktorý mu vznikne je už stavebný odpad (nie drobný stavebný 

odpad) a stavebník je povinný sám zabezpečiť odvoz a uloženie na skládke. 

Obecné zastupiteľstvo určilo, že za drobný stavebný odpad sa považuje odpad 

do objemu 1m3 na domácnosť a rok. Ak domácnosti vznikne takýto odpad, na 

obecnom úrade si vyzdvihne poukaz na základe ktorého ho môže umiestniť na 

zbernom dvore do kontajnera.  

Upozornenie: Poukaz na vývoz bude vydaný iba s podmienkou, že žiadateľ 

má s obcou vyrovnané všetky poplatky (dane, komunálny odpad, stočné, 

hrobové miesta...).  

7. Biologický rozložiteľný komunálny odpad (BRKO)  

Biologický rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len BRKO) zavádzame 

niektoré obmedzenia. Tu platí to isté čo pri stavebnom odpade. Obec bude 

odoberať iba primerané množstvo zeleného odpadu a nie napr. plnú vlečku z 

,,humna“ alebo plnú vlečku ,,kukuričišťa“. Na zbernom mieste nepreberieme 

odpad v ktorom bude to čo tam nepatrí. V minulosti sme zaznamenali prípady, 

keď bol pod zelenou hmotou uložený aj iný odpad (napríklad stavebný...). 

Takéto prípady budeme riešiť ako priestupok na úseku životného prostredia.  

Upozornenie: Pri výrube celých drevín platí to isté čo pri stavebnom odpade 

t.j. ak občan má napríklad prútie z malín, ríbezlí... primerané množstvo môže 

odovzdať na zbernom dvore, ale pri vyrúbe celého stromu, si zabezpečí 

odstránenie drevnej hmoty na vlastné náklady.  

8. Veľkoobjemový odpad.  

Zber a vývoz tak ako doteraz t.j. dva krát do roka (jar / jeseň). Odpad treba 

priviezť na zberný dvor. Odpad treba rozmerovo zmenšiť a oddeliť zložky 

odpadu, ktoré sa dajú vyseparovať (kovy, plasty, sklo...).  
 


