
Prečo separovať komunálny odpad  
 
                               Milý čitateľ, dostáva  sa ti do rúk  informačný materiál pod názvom   
                                                  „ Prečo separovať komunálny odpad “,  
                                
 

Čo je komunálny odpad ? 

 
Komunálne odpady (ďalej KO)  sú odpady z domácnosti vznikajúce na území každej obce pri činnosti fyzických 
osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - 
podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo 
činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. 
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, 
ktoré sú majetkom obce, alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a 
ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.  
Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z 
 nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo 
na  parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových 
stojísk a parkovacích stojísk.  
 

Čo by sme všetci mali robiť?  

 
Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. To znamená, že už pri nákupe rozmýšľam nielen o výrobku, ale aj 
o obale tovaru, radšej si zoberiem papierový obal ako plastový, nákupnú tašku si nosím so sebou- najlepšie 
plátenú, nie plastovú a atď. Možností je dosť, stačí sa iba zamyslieť a podľa toho aj postupovať. Ak už odpad 
máme, tak by sme ho mali takto postupne využiť: 

1. opätovne používame (napr. rôzne obaly) 
2. recyklujeme- čiže separujeme a ak sa tento druh odpadu neseparuje, tak až potom ho vložíme do  

              nádoby na KO, ktorý skončí na skládke  
 
 

Ekonomické hľadisko separovania  

 
Rozhodujúcim argumentom za  znižovanie odpadu – teda separovanie  odpadu v rámci našej obce je aj                        
ekonomické hľadisko.   Rozoberme si to na príklade: 
                  
Sused Ferko Mrkvička neseparuje, a aby ušetril na „žetónoch“ , vyvezie do najbližšej priekopy za dedinou svoj 
nepotrebný odpad- staré lieky, papier, sklo, plastové fľaše, autobatériu, handry, plechovice so starými farbami 
atď. Okrem toho, že časom sa začnú tieto látky rozkladať a prenikať do pôdy, čiže dostanú sa do vody a my si to 
pekne vypijeme, musí obec na svoje náklady v zmysle zákona o odpadoch toto smetisko odpratať. A kto to 
zaplatí? Samozrejme, že my všetci!  Náklady na likvidáciu nelegálnej skládky sa pekne pripočítajú k sume za 
vývoz TKO, a takto nám cena na jedného poplatníka alebo za  „žetón“  na budúci rok vzrastie.  
 
Ďalší príklad:  
 
Suseda, ktorá je lenivá vyseparovať  z komunálneho odpadu plastové fľaše, zaváraninové poháre, konzervy 
a papier, toto všetko napchá do smetnej nádoby. Povie si, že ona za to platí, tak čo nás do toho. Omyl! Keďže 
smetiarske autá sú pred vstupom na skládku vážené,  suseda vlastne zaťažuje odpad uložený na skládke, ktorý 
sa mohol separáciou dostať na ďalšie použitie. Podobne je to aj s „podnikavcami“, ktorí k smetnej nádobe pridajú 
ešte zopár igelitiek odpadu. Veď oni to nevyhadzujú, ale odkladajú na riadenú skládku. To je síce pekné. Ale... 
Napríklad pri zbere 350 ks smetiakov plus 50 ks dodatočných vriec spolu  400 ks, ale  žetónov je 350 ks. Kto 
zaplatí rozdiel, keďže smetiarske auto je plné odpadu, ale žetóny chýbajú?  Zase len my všetci ...                                                      



 Takže my , poriadni občania,   ktorí separujeme a do smetiakov dávame len to čo sa nedá zatiaľ druhotne inak  
využiť, k smetiakom nepridávame žiadne ďalšie vrecia a taktiež odpad nevyvážame poza humná a na okolité 
polia, na to vlastne doplácame! 
 

Aby sa tento  pretrvávajúci problém riešil bude sa postupovať takto: Pracovníci vysýpajúci smetné nádoby pri 
vývoze KO majú právo:  

 obsah smetiaka neprevziať ak bude obsahovať také komponenty, ktoré sa v súčasnosti v  obci 
separujú  

 obsah smetiaka neprevziať, ak bude obsahovať stavebný odpad  

 obsah smetiaka neprevziať, ak bude obsahovať biologický odpad 
 

 

Druhy odpadu a jeho recyklácia  v  obci, alebo  

ako sa správa rozumný občan 

 

 


