
                          Dôvodová správa  

 

Dňa 28.12.2015 bol Obecným zastupiteľstvom v Rakovnici 

prijatý Dodatok č.4 k VZN č.3/2012 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Tento dodatok rieši novo vytvorený systém 

žetónového zberu komunálneho odpadu v obci. 

Schváleným dodatkom VZN sa sleduje najmä zníženie 

množstva TKO odpadu, ktoré sa zneškodňujú skladovaním, 

úprava a zameranosť na predchádzanie vzniku odpadu, 

minimalizácia tvorby vzniku(separovanie), vplyvu  

a nakladania  s odpadom na životné prostredie a zdravie 

občanov, ako aj zníženie finančných nákladov obce na zber 

a uskladnenie odpadu. 

Cieľom vedenia obce je riešiť aktuálny a dlhodobo neriešený 

problém nekontrolovaného nakladania s odpadom a zníženie 

vynaložených finančných prostriedkov na zber 

a zneškodnenie odpadu, ale nie na úkor občana zvyšovaním 

poplatku za zber TKO, ale spoločným priložením ruky k dielu 

občanov a to separovaním jednotlivých komodít(druhov 

odpadu).Účinnosťou  zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ,ktorý vstúpil do platnosti 

1.januára2016 je zavedenie a uplatňovanie rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov, ktorej cieľom je prenesenie časti 

zodpovednosti za nakladanie s odpadmi na výrobcov 

vyhradených výrobkov a odbremenenie obce vo vzťahu 

k nakladaniu s vyhradenými prúdmi odpadov. Z toho vyplýva , 



ak bude obec nedôsledne triediť(separovať) komunálny 

odpad, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, bude si obec sama hradiť náklady spôsobené 

nedôsledným triedením zložiek komunálneho odpadu , na 

ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. V praxi 

to bude znamenať , že nesmieme mať v danom druhu odpadu 

, ktorý nám preplatí organizácia zodpovednosti výrobcov inú 

komoditu(druh odpadu),ako ten, ktorý tam má byť uložený. 

A to dosiahneme len správnym triedením odpadu. Z tohto 

dôvodu obec pristúpila k žetónovému, kontrolovanému zberu 

odpadu. Obec ročne v priemere 60%dopláca z rozpočtu obce 

na zber odpadu v našej obci. Žetónovým systémom zberu 

v našej obci by sa tieto náklady mali znížiť v roku 2016 

o 1600€.Vedenie obce sa snaží týmto systémom zberu 

pomaly dostať na úroveň ,kde nebude stanovený vysoký 

poplatok za zber TKO, ale primerane vynaložená iniciatíva zo 

strany občana k triedeniu odpadu. 

Počet žetónov na občana(poplatníka)je prepočítaný podľa 

štatistík, kde jedna 110l zberná nádoba by mala vystačiť pri 

dvojtýždňovom cykle zberu TKO pre štvorčlennú rodinu.  

Príklad na tento pilotný projekt pre našu obec sme si zobrali 

z obce Štefanov nad Oravou ,ktorá je počtom obyvateľov, 

výškou poplatku za zber TKO, dvojtýždňový cyklus zberu v 

našej obci  priam identická ,kde tento systém zberu odpadov 

sa realizuje už 20 rokov. 

 

V Rakovnici dňa18.januára2016 

                                                               Spracoval : Ľ.Lešták starosta obce 


