
              Vážení spoluobčania, milí chalupári a návštevníci  

       Muránskej Huty a Prednej Hory 

 
 

Prajem pekný deň. 

 

Rád by som sa s Vami podelil o skúsenosti a výsledky triedenia 

odpadu v našej obci. Zároveň by som Vás  poprosil  o pomoc a  radu  pri 

zlepšení separácie.  

 

Určite ste postrehli, že triedenie odpadu je naša dennodenná práca, 

ktorá má výborné výsledky. Najlepšie by však bolo, keby triedenie 

prebiehalo už u Vás všetkých doma. Nemuseli by sme denne roztrieďovať 

odpad po tých,  ktorí ignorujú pravidlá, alebo odpad úmyselne miešajú. Zdá 

sa mi to za hranicou dobrého správania, pretože na to  doplácajú všetci,  

hlavne poctiví a zodpovední ľudia, ktorí odpad triedia.  

 

Ak nebudeme triediť už doma, tak sa nevyhneme navýšeniu poplatku 

za komunálny odpad. Ako ste postrehli, minulý rok sme ho udržali skoro na 

tej istej hranici zo 17.65 na 18€, čo spôsobilo aj to,  že bol priestupný rok 

a sadzba poplatku  je na deň.  

 

Rád by som túto hranicu 18€ na rok 2021 neprekročil, aj keď okolnosti 

idú proti nám. Na rok 2021 je nárast ceny za odvoz a skladovanie 

komunálneho odpadu o 14% vyšší a nárast poplatku za separáciu o 37% 

vyšší, a to mohlo byť až 412%, no vďaka nášmu triedeniu sme opäť 

v najnižšej triede poplatkov.   

 

Riešenie : V rámci šetrenia našej prírody a peňazí trieďme odpad už 

doma a umiestnime ho do nádob na to určených. 

  

Postup pri vývoze: Nádoby s komunálnym odpadom by mali 

obsahovať len komunálny odpad. Do komunálneho odpadu nepatrí popol,  

ten môžeme dať do kompostu, alebo použiť na vlastné prihnojenie trávnika. 

Ak je problém,  dodáme Vám samostatné nádoby na popol. Nádobu je nutné 

vyložiť už deň pred vývozom, takže v pondelok ráno,  aby sme stihli 

pospájať nádoby a nemuseli platiť za poloprázdne nádoby a nepridávali si 



tak aj váhu komunálneho odpadu. Ak vyložíte nádobu až v utorok, môže sa 

stať, že ostane nevyvezená,  lebo smetie častokrát prídu vyviezť už ráno 

o 6:30 hod.  

 

Do žltých nádob a vriec patria len plasty, plechovky a obaly od mlieka, 

džúsov, tak ako je napísané na vreci. Tieto vrecia poprosíme vykladať pred 

dom,  najlepšie do 10:00, aby tam nenocovali celú noc. Hrozí, že ich vietor 

a zver roznosí.   

 

Určite ste z médií zachytili, že máme povinnosť zbierať kuchynský 

odpad, ktorý sem - tam končí v komunálnom odpade, aj keď máme v obci  

nádoby na kompost.  

 

Čo s  kuchynským odpadom? Máme lacnejšie riešenie ako nám 

ponúkajú firmy, ktoré sa tým zaoberajú. Lacnejšie je kompostovanie. 

V zákone sa zmenilo to, že doteraz sme mali 50% obyvateľov, ktorí 

kompostujú a podpísali zmluvu s obcou, to máme. Avšak, k 1.1.2021 

musíme mať 100% domácností, čo znamená, že Vás navštívime a zistíme, 

či kompostujete a dáte nám k tomu čestné vyhlásenie. Alebo  ak  nemáte 

kde kompostovať, tak v obci budú dostupné nádoby na kompost,  kde budete 

môcť Váš odpad kompostovať a tiež nám podpíšete čestné prehlásenie,  že 

to tak robíte. V prípade, že sa nám nepodarí získať 100% domácností do 

14.12.2020, budeme musieť prijať ponuku firiem, ktoré nám kuchynský 

a bio odpad vyvezú,  čo bude stáť obec cca 2000€ ročne a premietne sa to 

na navýšení poplatku za TKO zhruba na 28€ na osobu. 

 

 Verím však,  že to spoločne zvládneme a radšej si vyrobíme kvalitný 

kompost. Dňa 14.12.2020 sa bude rozhodovať o výške poplatku za TKO na 

rok 2021, preto Vás do tohto dátumu navštívime aj s čestným vyhlásením.  

 

Už sme urobili obrovský kus práce s triedením odpadu. Znížili sme 

množstvo komunálneho odpadu z 32t v roku 2019 na 8t v roku 2020.  

Pomohlo nám to dostať sa z finančných problémov, za čo veľmi pekne 

ďakujem a určite je Vám vďačné aj životné prostredie.  

 

 

 

Marian Szentandrássi  

       starosta obce  


