
Ďakujeme, že separujete odpad 
 
Tento rok bude pre našu obec a jej financovanie odpadového hospodárstva veľmi náročný. Štát 
plánuje zvýšiť poplatky za uloženie komunálneho odpadu na skládkach. Pre obec z toho vyplývajú 
dve, možno viaceré alternatívy. Prvá, pre mnohých najbolestivejšia – obecné zastupiteľstvo bude 
nútené odhlasovať zvýšenie poplatku na občana, pretože zo spoločných financií nemôžeme 
donekonečna dotovať odpady. Druhá alternatíva – občania, všetci bez výnimky, budú poctivo 
separovať všetky zložky, ako to ukladá zákon o odpadoch a majú na to obcou vytvorené podmienky. 
Zopakujme si, že sú to plasty, sklo, kovy, papier, textil, biologický odpad, viacvrstvové obaly. Na tie 
posledné – teda viacvrstvové obaly, „tetrapaky“ – pribudol v obci oranžový kontajner, ktorý je 
umiestnený pri bytovom dome Beckov č. 204, ale slúži pre všetkých občanov.  
 
Viac vyseparovaných odpadov, menej uloženého komunálneho odpadu na skládkach.  
 
Trocha námahy predsa za to stojí, nie? A to, že je to možné, ukazujú štatistické výsledky z minulého 
roka. V roku 2017 sa nám podarilo odovzdať viac papiera, plastov a ďalších komodít a znížili sme 
celkové množstvo komunálneho odpadu, ktorého sme uložili na skládku najmenej od roku 2012. 
Napriek tomu, dosiahnuť 50 % separáciu odpadov do roku 2020 bude ťažký oriešok. Mnohí si poviete, 
že chýba motivácia. V prvom rade nás má zaujímať, akú krajinu zanecháme svojim potomkom, 
zapratanú odpadmi a s enviromentálnymi záťažami alebo peknú, čistú, so zdravým vzduchom a čistou 
vodou. To je síce pekná predstava, ale vyzerá ako „fantasy“. Možno ďalšou alternatívou by bolo vrátiť 
sa k množstvovému zberu odpadu, kedy by občania platili za skutočné množstvo odpadu, ktorý by 
vyvážali. Dospeli sme už natoľko, aby sme vedeli prijať fakt, že aj za odpad si musím zaplatiť, keďže je 
môj, vyprodukoval som ho v mojej domácnosti?! Mnohí, najmä tí, ktorí neváhajú vyhodiť odpad 
niekde v jarku, v lese, pri ceste, asi nie. Obdivujeme západné krajiny, ich vyspelú ekonomiku, vysoké 
zárobky a pod., ale tam zašpinené jarky pri ceste nenájdete. Ak sa im chceme podobať, mali by sme 
sa naučiť udržať si poriadok, a to aj formou starostlivosti o odpady. Poslanci obecného zastupiteľstva 
si dali za úlohu v tomto roku vypracovať novú koncepciu odpadového hospodárstva v obci, ale bez 
pomoci občanov to nepôjde. Určite by prijali názory vás, občanov, na túto problematiku. Neváhajte 
sa so svojimi názormi podeliť.  
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