
                                           TRIEDENIE ODPADU. 

Väzený občania dávame Vám do pozornosti a súčasne Vás chceme porosiť 

o dôkladné triedenie odpadu, nakoľko ako vidíte poplatky za uloženie odpadu 

na skládke v Spišskej Novej Vsi sa každým rokom neustále dvíhajú a ako vidíte 

dole  pre rok 2022 sa oproti rok 2021 zdvihli o cca 100%. Ceny sú bez DPH 

takže k týmto cenám treba pripočítať ešte 20% DPH.  

Za rok 2020 sme vyviezli cca 21 ton odpadu za ktorý sme zaplatili cca 720 s 

DPH eur za uloženie odpadu. Po novom pre rok 2022 za ten istý objem, 

zaplatíme na poplatku za uloženie odpadu  cca 1512 eur z DPH. Takže sami 

vidíte že to nie je žart. Samozrejme mimo toho sa  platí ešte aj poplatok za 

odvoz jednej kanvy, ktorý taktiež z roka na rok stúpa. 

V prípade, že sa nezníži množstvo odvezeného odpadu v priebehu roka 2022 

tak na rok 2023 obec bude musieť zvýšiť poplatok na osobu až na cca 20 eur 

a viac. Taká to situácia nie je príjemná ani pre obec a obyvateľov obce.  

Preto jediným riešením je v čo najväčšom množstve triediť odpad. 

Vážený občania vyzývame Vás v čo najväčšiemu množstvu odpad triediť 

a kompostovať, lebo v konečnom dôsledku top všetko zaplatíme z vlastného 

vrecka. Tým, že budeme odpad viac triediť a kompostovať menej sa ho 

vyvezie na skládku a tým menej budeme platiť za odpad. 

Podľa môjho názoru toto nie je posledné zdraženia a rok čo rok sa tieto 

poplatky navyšujú a budú navyšovať.  

Tu si môžete porovnať ceny za uskladnenie odpadu za rok 2021 a ceny za 

uloženie odpadu za rok 2022. 

Rok 2021 

e) cenu za uloženie 1 tony KO odpadu kód odpadu 200301    29,00 €  

cenu za uloženie 1 tony objem odpadu KO odpadu kód odpadu 200307    

29,00 €  

cenu za uloženie 1 tony drobného stavebného odpadu kód odpadu 200308 

21,90 €   na regionálnej skládke TKO Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi 

Rok 2022 

cenu za uloženie 1 tony KO odpadu kód odpadu 200301      60,00 € 

cenu za uloženie 1 tony objem. odpadu KO odpadu kód odpadu 200307    

65,00 € 

cenu za uloženie 1 tony drobného stavebného odpadu kód odpadu 200308 

71,32 €   na regionálnej skládke TKO Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi 

Samozrejme ceny sú bez DPH 20 %, ktoré treba pripočítať k týmto cenám. 

                                                                           Jozef Klešč – starosta obce 


