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Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 

   

Obec Letanovce v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o 

zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia 

komunálnych odpadov (ÚV KO ),   ktorá je za rok 2021 = 35,83 % 

Grafické spracovanie úrovne vytriedenia: 

 
 

Na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 30 – 40 % 

bude v obci Letanovce roku 2022 platiť sadzba na úrovni položky č. 4 a to vo výške 22,- €/t za 

uloženie: 

 zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01)  

 objemného odpadu                        (katalógové číslo odpadu 20 03 07)  

 drobného stavebného odpadu       ( katalógové číslo odpadu 20 03 08) 

 

na skládku odpadov podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje 

výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov 

z poplatkov za uloženie odpadov. 
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Zvýšená úroveň vytriedenia odpadov, ktorú sme dosiahli v roku 2021 bola spôsobená novou 

zákonnou povinnosťou zberových spoločností, ktoré realizujú  zber alebo výkup odpadu. Tieto 

spoločnosti sú povinné na základe §16, bod 2, písm. b, c )  zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

v znení  neskorších predpisov a doplnení  oznamovať: 

 

 zber odpadu od fyzickej osoby  oznamovať obci, na území ktorej sa zber odpadu 

uskutočňuje, údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu, 

 

 výkup odpadu od fyzickej osoby, oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, 

údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu, 

 

Jedná sa hlavne o tieto druhy odpadov, ktoré  v minulosti nefigurovali: 

 meď, bronz, mosadz ( katalógové číslo odpadu 20 01 40 01)........... 1,357 t 

 hliník                         ( katalógové číslo odpadu 20 01 40 02)............1,960 t 

 železo a oceľ             ( katalógové číslo odpadu 20 01 40 05)..........89,426 t 

 zmiešané kovy           ( katalógové číslo odpadu 20 01 40 07)............0,291 t 

spolu:                                                                                                  93,034 t  

 

Celkové množstvo  vzniknutých odpadov v obci Letanovce za rok 2021 je 814,31 t. 

 

Obce u ktorých je miera triedenia komunálnych odpadov vyššia sú zvýhodnené.  

Pre našu samosprávu to znamená zníženie zákonného poplatku za uloženie komunálneho odpadu, 

objemného odpadu, drobného stavebného odpadu. 

 

Avšak ceny od zberovej spoločnosti Brantner Nova  s.r.o. za uloženie komunálnych odpadov na 

skládku šli rapídne hore od 1.2.2022: 

 Cena za uloženie 1 tony zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 

01) – skutočná hmotnosť 50,00 €/t .... v roku 2021 to bolo 29 €/t. 

 Cena za uloženie 1 tony objemného odpadu ( katalógové číslo odpadu 20 03 08) – skutočná 

hmotnosť 71,32 €/t.......v roku 2021 to bolo 21,90 €/t 

 Cena za uloženie 1 tony drobného stavebného odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07)  

– skutočná hmotnosť 55,00 €/t .......v roku 2021 to bolo 11,00 €/t 

 

Položka 
Úroveň vytriedenia 

komunálneho odpadu x [%] 

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019 2020 
2021 a nasledujúce 

roky 

1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 

3 20 < x ≤ 30 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 8 13 22 

5 40 < x ≤ 50 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 
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Preto prosíme občanov, aby pristupovali k triedeniu odpadov zodpovedne, aby sme mohli v tomto 

roku 2022 dosiahnuť opäť lepšie a lepšie výsledky a čo v najvyššej miere znížiť množstvo 

komunálneho odpadu.  

 

S množstvom komunálneho odpadu za rok 2021, ktoré bolo vo výške 522,52 t  nie je obec spokojná 

a jeho narastajúce množstvo výrazne zasahuje do peňaženky občanov- zvýšením poplatku za 

komunálny odpad. 

 

 

V Letanovciach dňa, 16.2.2022 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od 17.2.2022 


