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Vážení občania 
Z dôvodu zásadných zmien v spôsobe a hlavne financovaní odpadu, o ktorých sme už 
predbežne informovali prostredníctvom letákov a  na našej internetovej stránke v auguste 2019 
(www.hvozdnica.sk-aktuality-dôležitý oznam), náš zmluvný partner T+T a.s., Žilina zvýšil 
poplatok za uskladnenie zmesového komunálneho odpadu v Mikšovej z 22,10 €/tonu na 53,20 
€/tonu, čo predstavuje navýšenie o 140 %, bude nutná úprava poplatku za komunálny odpad 
v našej obci. 
Tým, že spolupracujeme so zberovou spoločnosťou zo Štiavnika, naša obec nie je závislá na 
firme T+T a.s., a po dohode s firmou Wood Energy s.r.o. Podvysoká, bude zabezpečené 
uskladnenie odpadu za 36,00 €/tonu na skládke Turzovka - Semeteš. K cene za skládkovné 
treba prirátať reálnu cenu za odvoz a manipuláciu s komunálnym odpadom. Konečnú cenu za 
odpad navyšuje ešte sadzba podľa zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, 
ktorá je závislá od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v našej obci (čo znamená, 
nedostatočné vytriedenie = vyššia sadzba). 
Na základe týchto skutočností dôjde pri schvaľovaní VZN o miestnych daniach a poplatku za 
komunálny odpad na rok 2020 k avizovanému zvýšeniu poplatku za smeti. 
Zberová spoločnosť Štiavnik urobila po dohode starostov  pokus, kde po vysypaní celého 
zberného vozidla z jedného dňa, časť odpadu pracovníci zberného dvora roztriedili. Výsledok 
je v priložených fotkách, ktoré dokazujú, že občania nie sú ochotní v dostatočnej miere triediť 
odpad. Celkový dopad je taký, že za nevyseparovaný odpad musíme zaplatiť už 
spomenutých po novom 36,00€/tonu + sadzba, a pritom ho môžeme odovzdať na ďalšie 
spracovanie, za čo naopak dostáva zberová spoločnosť zaplatené (čím by sa mohol znížiť 
poplatok za vývoz). Treba sa zamyslieť nad kvalitou alebo dôslednosťou pri separovaní, 
veď sa jedná o vaše peniaze! 
Podstatná zložka zmesového komunálneho odpadu tvorí bioodpad, ktorý je v našej obci možné 
odovzdať v areáli bývalej čističky do malej kompostárne. V prípade väčšieho záujmu občanov, 
ktorí nespracúvajú BRO v rámci domácich kompostérov, sa obec pokúsi zabezpečiť získanie 
finančných prostriedkov z projektov na nákup malých kompostérov do domácností. 
 
                                                                                                   Ing. Martin Šimún, starosta obce 
                                                                                  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 


