
Vážení spoluobčania,  
dovoľte mi, aby som Vás informovala o spôsobe zabezpečenia zvozu 
komunálneho odpadu od 01.01.2023, ktorý sme sa snažili spolu s poslancami 
obecného zastupiteľstva zaviesť tak, aby bol pre každého občana čo 
najspravodlivejší.  Od nového roku 2023 naša obec prechádza na množstevný 
zber KO, čo v praxi znamená, že sa ruší paušálny poplatok na občana  
a nahrádza ho nový : poplatku za vývoz zmesového komunálneho odpadu, 
ktorý je stanovený vo výške 0,04545 € za 1liter/1 vývoz.  
 
Tabuľka č. 1: Prepočet ceny KO podľa zberných nádob 

Objem zbernej 
nádoby 

110 l 120l 240l 1100 l 

Cena KO 0,04545x 
objem nádoby Záloha 

5,-€ 5,50 11,-€ 50,-€ 

 
 
Množstevný vývoz sa bude v obci zavádzať v dvoch etapách. 
V prvej etape si  občania na Obecnom úrade v termíne do 10.01.2023 zakúpia 
vývozov zmesového komunálneho odpadu na 1. štvrťrok 2023 formou nálepky 
na   ČIERNA NÁLEPKA označená 1 (v cene 15,00€/110 litrová nádoba vývoz 1x 
za mesiac január až marec) alebo ZELENÁ NÁLEPKA 2 (v cene 30,00€ /110 l 
nádoby t. z. vývoz 2x za mesiac január až marec). Čierna nálepka 1 znamená 
prvý vývoz v mesiaci, Zelená nálepka 2 znamená prvý aj druhý vývoz v mesiaci. 
Zároveň občania nahlásia objem zbernej nádoby a z akého materiálu je 
vyrobená, či ide o plastovú, alebo pozinkovanú nádobu.  
 
V druhej etapeObecný úrad obstará čiarové kódy na zberové nádoby, ktoré 
bude registrované na domácnosť. Od 01.04.2023 bude vytvorená pasportizácia 
zberových nádob a domácnosti budú mať možnosť monitorovaného zber 
komunálneho odpadu prostredníctvom elektronických čipov. Zberová 
spoločnosť Mepos s.r.o. bude vykonávať zber  komunálneho odpadu dva krát 
do mesiaca a domácnosti budú sami rozhodovať o tom, kedy si zbernú nádobu 
dajú odviesť podľa množstva jej naplnenia.Zálohový poplatok vo výške 50,-€ za 
vývoz KO  domácnosti uhradia  v termíne do 31.03.2023. 
 
Na konci kalendárneho roka sa vykoná vyúčtovanie zálohového poplatku 
a podľa počtu vývozov KO za domácnosť. V prípade vyčíslenia nedoplatku bude 
občan povinný tento nedoplatok uhradiť Obecnému úradu najneskôr do 30 dní 
od doručenia vyúčtovania za vývoz KO, v prípade vyčíslenia preplatku ten sa 
tento vráti do 30 dní.   



 
Zároveň si dovoľujeme upozorniť občanov, že komunálny odpad bude vyvezený 
len zo zberných nádob. Vrecia, ktoré niektoré domácnosti vykladajú k zberným 
nádobám nebudú odvezené.  
 
 V prípade, že by Vám zberná nádoba nepostačovala, Obec Lovinobaňa má 
k dispozícii vrecia zberovej spoločnosti Mepos s.r.o., ktoré je možné si zakúpiť 
za poplatok vo výške 5,-€  na Obecnom úrade a Mepos s.r.o. ich vyvezie.  
 
Apelujeme na občanom, aby dôsledne triedili odpad aj z dôvodu, že  
domácnosti za separovaný zber neplatia. Spoplatnený je len komunálny odpad. 
Našou snahou je znížiť množstvo KO vyvezeného na skládku lebo to nám okrem 
zohľadnenia legislatívy a inflácie tvorí cenu KO.  
 
Zároveň apelujem na čierne skládky a vývozy KO do verejných priestranstiev 
ako je cintorín, dvor na čističke odpadových vôd, kde sú umiestnené 
veľkoobjemové kontajneri.  Množstvá odpadu, ktoré sa z veľkoobjemových 
kontajnerov vyvezú sú započítané do komunálneho odpadu a zaplatíme ho 
v konečnom dôsledku všetci.  Z tohto dôvodu budú veľkoobjemové kontajnery 
v cintoríne uzatvorené tak, aby bolo do nich možné umiestniť odpad len 
z cintorína.  Na dvore ČOVky bude privezený odpad kontrolovaný.  
 
Verím, že zodpovedným prístupom každého z nás k triedeniu odpadu vytvoríme 
čistejšiu a krajšiu obec a predídeme zbytočnému navyšovaniu cien za 
komunálny odpad.  
 
        Bc. Andrea Valachová 
             starostka obce  
 


