
V Marianke 
začíname s elektronickou 
evidenciou odpadu

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

VĎAKA EVIDENCII ODPADU MÔŽEME:

získať podrobný prehľad 
o množstve odpadov, ktoré 
produkujú domácnosti, firmy 
a ostatné subjekty

znížiť 
množstvo
skládkovaného 
odpadu

znížiť náš
dopad na

životné
prostredie

mať SMART riešenie pre odpady
a byť príkladom pre ostatné obce

vytvoriť 
spravodlivejší 
systém 
poplatkov 

OBECNÝ ÚRAD ZABEZPEČUJE

menejodpadu.sk/elwis

partner obce Marianka pre elektronickú 
evidenciu odpadov

JRK Slovensko

Priemerný Slovák vyprodukuje 393 kg komunálneho odpadu 
ročne. Na základe výsledkov vyprodukuje jeden obyvateľ 
Marianky 435 kg odpadu ročne - z toho je 105 kg triedený odpad 
a 330 kg odpadu končí na skládke. Skládkovanie je najhorší 
spôsob nakladania s odpadmi. Na základe novej legislatívy sa 
každým rokom zvyšujú poplatky za uloženie odpadu na 
skládku. Kapacity skládok sa zmenšujú a náklady obce narasta-
jú. Je preto v našom spoločnom záujme tlmiť nárast týchto 
nákladov, zvyšovať triedenie a znižovať skládkovanie netriede-
ných odpadov.

Každá domácnosť dostane "štartovací balíček" 
nálepiek s QR kódom na triedený odpad. V prípade, 
ak sa vám nálepky minú, ďalšie si môžete vyzdvihnúť 
bezplatne na obecnom úrade.

Prečo zavádzame systém v našej obci?

V prvej etape pomôžeme Marianke s prípravou krokov pre 
zvýšenie miery triedenia zo súčastných 24 %. Vďaka lepšiemu 
triedeniu občanov nebude obec nútená výrazne zvyšovať 
poplatky. 

Aký prínos to bude mať pre obec?

Na základe výsledkov pripravíme opatrenia, ktoré zlepšia
kvalitu života a životného prostredia v našej obci. Našim spoloč-
ným cieľom je zvýšiť celkovú mieru triedenia odpadov, ktoré
môžu byť ďalej zmysluplne využité a domácnosť môže ušetriť
financie potrebné za skládkovanie netriedených odpadov.
Vďaka evidencii budú občania platiť za odpad, ktorý vyprodu-
kujú. Nebudú doplácať na suseda, ktorý netriedi a produkuje 
viac odpadu. Vytvoríme motivačný systém, ktorý odmení 
domácnosti, aby vedeli, že zodpovedný prístup k odpadu 
sa oplatí.

Aký prínos to bude mať pre občanov?

PREČO ELEKTRONICKÁ 
EVIDENCIA ODPADU?

Prečítajte si ako bude systém fungovaťprideľovanie nálepiek a elektronický
zber dát

prideľovanie alebo predaj vriec

PAPIER
PLAST

Obec Marianka
Školská 32, 900 33 Marianka

+421 902 905 763 (Mobil)

+421 2 6593 5224 (Obecný úrad)

odpady@marianka.sk

www.marianka.sk - sekcia "odpady"

Bližšie info:

e-mail: 

web:



Obcou poverené osoby označia vašu zbernú 
nádobu(y) trvalým QR kódom.

Na zber zmesového odpadu využívajte súčasné 
nádoby ako doteraz. 

V deň zberu vyložte zbernú nádobu/y alebo 
vrecia pred bránu.

Bioodpad zo záhrady je ZAKÁZANÉ ukladať do nádob 
na zmesový komunálny odpad.

Ak máte poloprázdnu nádobu a neobsahuje biologicky 
rozložiteľné zložky (zvyšky jedla, použité plienky a pod.), 
tak ju NEVYKLADAJTE, vyložte ju nasledujúci týždeň. 
Zamedzením vývozu poloprázdnych nádob ušetríme 
peniaze.

Evidenciu nádob a vriec s odpadom budú vykonávať 
smetiari a pracovníci obce.

Zmesový odpad: smetiari vyprázdnia 
len zberné nádoby označené identifikátorom a obecné 
vrecia označené nálepkou (QR kódom).

Triedený odpad: bude odvezený len ak bude 
označený príslušnou nálepkou (QR kódom). Môžete ho 
odovzdať aj na zbernom dvore.

Zberné nádoby bez nálepky s QR kódom NEBUDÚ 
vyprázdnené a vrecia bez príslušných nálepiek NEBUDÚ 
odvezené.

OZNAČENIE NÁDOB

SO ZMESOVÝM 
KOMUNÁLNYM 
ODPADOM

1. KROK

EVIDENCIA 
ODPADU 

3. KROK

Evidovanie údajov umožní vytvoriť štatistiku 
o produkcii odpadov a ich triedení v jednotlivých 
domácnostiach a ostatných subjektoch.

Poslúžia na vytvorenie VZN o miestnom poplatku
za komunálne odpady. Objem nádob a počet členov
domácnosti nebude jediný smerodajný ukazovateľ.

ŠTATISTIKA 
A SPRAVODLIVEJŠIE
POPLATKY 

4.KROK

Triedený odpad (plasty, papier) budete označovať  
jednorazovými nálepkami s QR kódom, označením 
konkrétneho triedeného druhu.

Nálepky na označenie vriec vám budú doručené do 
poštovej schránky. V prípade potreby si môžete ďalšie 
prevziať na obecnom úrade. 

Na vrecia umiestnite nálepku pre PRÍSLUŠNÝ DRUH 
ODPADU. Vždy skontrolujte druh odpadu na nálepke.

Nálepky využívajte aj pri odovzdávaní papiera v rámci 
školského zberu a podomového výkupu. 

Nálepky umiestňujte do strednej časti vriec, aby boli 
ľahko viditeľné a vyložte pred bránu.

OZNAČENIE VRIEC

S TRIEDENÝM 
ODPADOM

2. KROKBioodpad zo záhrady kompostujte 
alebo odneste na zberné miesto.

ČO JE EVIDENCIA 
ODPADU

Obec Marianka bude pri každom zbere elek-
tronicky zaznamenávať vyprázdňovanie zber-
ných nádob a odber vriec. Evidenčný systém 
odpadu ELWIS zabezpečí obci prehľad 
o množstve produkovaného komunálneho 
a triedeného odpadu na základe personalizo-
vaných nálepiek s QR kódom.
Evidencia nám pomôže priniesť spravodlivejší 
systém pri platení miestneho poplatku a na jej 
základe pripraviť nové VZN o poplatkoch 
za odpady v obci.

Šetrite vlastné peniaze,
nevyhadzujte ich na skládku
a chráňte životné prostredie

PAPIER

PLAST

PLAST

PAPIER

PAPIER
PLAST

PLAST


