
Vážení spoluobčania, 

prihováram sa Vám z dôvodu zásadných zmien  v spôsobe a hlavne financovaní odpadu: 

Dňom 1. 7. 2019 náš zmluvný partner  T+ T a.s. Žilina  zvýšil poplatok  za uskladnenie 

zmesovéhokomunálneho odpadu v Mikšovej  z 22,1 eura za tonu- na 53,2 eura za tonu, čo 

predstavuje navýšenie o 140 %. 

Vzhľadom k tomu, že naša obec nie je závislá  na firme T+T, a.s.  preto, že si odpad zberáme 

sami,oslovili sme firmu WOOD ENERGY, s.r.o  Podvysoká, ktorá nám bude odoberať  smeti  

nie za 53,20 eura, ale za  36,- eur na skládku odpadu  Turzovka – Semeteš. 

Je jasné, že aj táto suma je vyššia,  ako bola  pôvodná cena do 30. 6. 2019. 

Na základe týchto skutočností, dôjde pri schvaľovaní VZN o miestnych daniach a poplatku za  

komunálny odpad na rok  2020 k zvýšeniu poplatku za smeti. Výška tohto poplatku 

ovplyvňuje samozrejme cena, ktorú musíme uhradiť za uskladnenie odpadu, ale 

rozhodujúcou mierou tútocenu ovplyvní aj množstvo odpadu, ktoré odvážame na smetisko. 

A teraz prichádzate na radu – Vy občania Štiavnika,  ktorí tento odpad tvoríte a iba  Vy 

môžete ovplyvniť jeho množstvo. 

Urobili sme na zbernom dvore taký malý pokus a vysypali sme celé zberné vozidlo na zem. 

Časťtohto  odpadu sme roztriedili. 

Toto je výsledok: 



 



 

Keď si to bližšie pozriete, zistíte, že do nádob na smeti hádžeme papier, plasty , sklo , trávu, 

železo, kovové obaly a podobne. 

Je jasné, že toto do komunálneho odpadu nepatrí. Menej jasné nám je ale, že za tento 

nevyseparovaný odpad musíme zaplatiť  už spomenutých po novom 36,- eur za tonu 

a pritom ho môžeme odovzdať na ďalšie spracovanie , za čo  naopak dostávame my ako 

obec, teda – Vy občania-  zaplatené. 

Preto si myslím, že je čas poriadne sa zamyslieť nad  kvalitou alebo dôslednosťou pri 

separovaní, veď sa jedná o Vaše peniaze.  

Ak by mal niekto nejaký dobrý nápad na zlepšenie tohto stavu, rád si to vypočujem a v rámci 

možností aj zrealizujem. 

Vážení občania,  obec v rámci projektu z európskej únie zaobstarala pre každú domácnosť 

kompostéry. Cieľom tohto projektu  je predchádzanie spaľovania biologického odpadu 

v záhradách a na verejných  priestranstvách, eliminovanie vzniku čiernych skládok a hlavne 

zníženie množstva  komunálnych odpadov ukladaných do kuka-nádob a tým aj  na skládku 

odpadov. Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním  - je jeden z najefektívnejších 

spôsobov , nakoľko odpad obci  nevznikne , ale sa zúžitkuje v našich domácnostiach.  

Vyprodukovaný kompost nie je obchodovateľný a slúži pre vlastnú potrebu občanom. 

Kompostér si môžete  vyzdvihnúť    spolu s manuálom na jeho zhotovenie  na zbernom dvore 

od 7. 10. 2019-  od pondelka do piatku v čase od  7.00 -15.00  hodiny  a v sobotu  v čase od  

12.00 do 14.00 hodiny. 

 

Starosta, Ing. Štefan Vároš 
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• znečistené plasty  
• podlahové krytiny 
• obaly z nebezpečných     
   látok (napr. z chemikálií,   
   motorových olejov,  
   farieb a pod.) 
• guma  
• kabelky 
• molitan 
• znečistené fólie zo stavieb   
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• plexisklo  
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• autoplasty 
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   (od farieb, benzínu, lepidla,    
   olejov, sprejov)
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 nevratné sklenené fľaše
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• znečistené sklo 
• zrkadlo 
• autosklo 
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• porcelán 
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   s inými látkami 
• žiarovky
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www.naturpack.sk
Nájdete nás aj na sociálnych sieťach:

NATUR-PACK, a.s. 
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

tel: +421 2 700 21 222, +421 2 800 21 222

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK v plnej miere 
zabezpečuje financovanie triedeného zberu vybraných zložiek 
komunálneho odpadu (skla, papiera, plastov, kovov a nápojových 
kartónov) v partnerských samosprávach.

Finančné prostriedky pochádzajú z „recyklačných 
poplatkov", ktoré sú povinné uhrádzať podnikateľské 
subjekty, ktorých výrobky končia v komunálnom 
odpade. Zákon o odpadoch používa pojem „výrobcovia“, 
hoci v skutočnosti sú to nielen výrobcovia, 
ale aj dovozcovia, baliči a plniči rozmanitých 
výrobkov. Triedený zber nie je teda financovaný  
z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad, ktorý občania platia samospráve.

V súčasnosti je OZV NATUR-PACK partnerom viac ako 
1 150 samospráv vrátane štyroch najväčších miest – 
Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

NATUR-PACK je OZV, ktorá vo Vašej obci zabezpečuje 
triedený zber v spolupráci s Vašou zberovou spoločnosťou. 
Takto vyzbieraný odpad pokračuje na recykláciu, kde sa  
z neho vyrobia nové výrobky.
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Cieľom triedeného zberu je teda zvýšiť podiel recyklovaných 
zložiek komunálneho odpadu, a tým šetriť životné prostredie.  

A Vy, občania, v tomto zohrávate nezastupiteľnú úlohu, nakoľko 
Vy sa rozhodujete, ako budete s Vaším odpadom nakladať.

Samozrejme, ak je to možné, mali by sme 
sa snažiť o predchádzanie vzniku odpadu,  
a teda výrobky opätovne používať či uprednostňovať 
tie, ktoré neobsahujú veľa obalu.

S triedením Vám pomôžu aj označenia na 
obaloch, ktoré informujú, z čoho je obal vyrobený.  
V prípade zálohovaných obalov sa tieto odovzdávajú  
v predajniach, kde si viete tovar v nich zakúpiť.

Triedenie má aj finančnú motiváciu pre občana –  
v prípade, že občania nebudú správne triediť, aj náklady 

na triedený zber bude musieť financovať obec, a teda 
občania.

S triedením odpadov vo Vašej obci Vám bude pomáhať OZV 
NATUR-PACK.

SPOLOČNE 
VYTRIEĎME 
FAREBNEJŠÍ 

SVET!
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