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Dôvodová správa a ekonomické zhotnotenie: 
 
Mariančania vyprodukujú ročne 660 ton komunálneho a 210 ton triedeného odpadu, celkom 
870 ton. Marianka má zhruba 1 000 odpadových nádob, a nízku úroveň vytriedenia 
24% (210t/870t). 
 
Priemerný človek na Slovensku vyprodukuje 378 kg (Eurostat) komunálneho odpadu, v Marianke 
435 kg.  
 
Rozbor vzorky komunálnych odpadov ukázal, že v Marianke až 51,7% tvorí tzv. kuchynský - 
kompostovateľný odpad, ktorý nie je potrebné vyvážať na skládky. 
 
Poplatky, ktoré platia občania obci sa v Marianke nezmenili od roku 2015. Celkové náklady od 
roku 2015 stúpli zhruba 2-násobne. 
 
Náklady za skládku stúpli z poplatkov v roku 2015, kedy boli na úrovni 30 €, na dnešných 48€. 
Zákonný poplatok za uloženie odpadov v roku 2015 bol 5€, tento rok je 10€, pričom budúci rok 
bude 22€ - 24 €. Stúpa aj cena zberu dopravy a ostatnej agendy. 
 
V tomto roku bude strata obce pri zbere a likvidácii odpadov zhruba 40 tis. Eur. Náklady 
predstavujú zhruba 120 tis Eur, pričom obec na poplatkoch vyberie zhruba 80 tis Eur. 
 
Podľa Európskej komisie Slovensko ešte stále skládkuje veľa odpadu, asi i z toho dôvodu, lebo má 
veľmi nízke poplatky za jeho skládkovanie. Aj preto vlani schválila Národná rada zákon 
o poplatkoch za uloženie odpadov a vláda svojím nariadením č. 330/2018 stanovila odporúčanú 
výšku poplatkov, platných od 1. januára 2019 s postupným každoročným nárastom. 

Pri úrovni vytriedenia obce Marianka 24 %, v zmysle uvedeného zákona, vzrastie obci poplatok za 
uloženie odpadov zo súčasných 10 na 22 Eur za tonu v budúcom roku. To predstavuje 120% 
nárast. 
 



Preto je potrebné prijať nové VZN o odpadoch, ktoré umožní vyrovnané hospodárenie na úrovni 
zhruba 140 tis Eur ročne. 
 
Navrhované VZN zavádza  

1. zvýšenie poplatkov na úrovni zhruba 70% 

2. moderný „množstvový zber“ (motivujúci k zníženiu množstva odpadov) 

3. motiváciu vo forme zníženia poplatku 

Nakoľko nárast cien môže byť najmä pre samostatne žijúcich dôchodcov, ZŤP vysoké, zavádza pre 
nich zľavu až 60 %. 
 
VZN zavádza motivačné zľavy – zníženie poplatku o: 

 15% za kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (50% komunálneho 

odpadu)  

 5-30% za dosiahnutú mieru triedenia domácnosti podľa jej úrovne 

Slovenská legislatíva v oblasti odpadov je pomerne zastaraná (z roku 2004) a výrazne obmedzuje 
prijatie logickejšieho VZN.  
  
Obyvateľom s trvalým pobytom umožňuje prihlásiť viac obyvateľov na domácnosť, čo im, na 
rozdiel od obyvateľov bez trvalého pobytu, ktorí môžu prihlásiť iba jedného, umožňuje získať zľavy 
vďaka zlepšeniu ich separačného pomeru.  
 
V tomto roku sme  

 zvýšili počet kontajnerov na recyklovateľný odpad  

 skrátili dobu medzi vývozmi recyklovateľného odpadu na 2 týždne, zavedením obecného 

zvozu raz mesačne popri jednomesačnom zvoze Tekosu 

 sprevádzkovali zberný dvor v jazdeckom areáli 

 zriadili dočasné kompostovisko na biologicky rozložiteľný odpad, ktorý plánujeme presunúť 

do katastra Marianky. 

 Zaviedli označovanie QR kódami a ich načítavanie pri zbere, bez čoho by sme nemohli prijať 

navrhované VZN. Vďaka QR kódom sme v priebehu roka prešli na modernejší verziu tzv. 

žetónového systému. 

 Zanalyzovali zloženie komunálneho odpadu 

Krátko po zavedení evidencie pomocou QR kódov sa začalo znižovať celkové množstvo zmesového 
komunálneho odpadu.  
 
K výraznejšej úspore nákladov obce by prispel plošný prechod na 2 týždňový zvoz.  
K takémuto kroku sa už rozhodlo niekoľko obcí na Slovensku. 
 


