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 Poplatok za komunálny odpad v roku 2022  

Vážení občania! 

 Dovoľte mi prihovoriť sa Vám k téme: Odpadové hospodárstvo našej obce v roku 2022. 

Je potrebné vedieť o danej problematike čo najviac, aj preto Vám chcem vysvetliť zvýšenie 

cien za  vývoz KO ako aj kroky Služby m. p. Stropkov, prevádzkovateľa skládky. 

Prevádzkovateľ skládky podniká kroky na ďalšie jej fungovanie, aby aj obec Chotča v ktorej  

katastrálnom území sa daná skládka nachádza, mala v budúcnosti ,,benefity“ pre jej občanov. 

Krátka informácia pre Vás po tom, čo nasledovalo po rozhodnutí Ministerstva ŽP 

o uzatvorení skládky TKO Chotča, kde celkovo bolo uzatvorených vyše 20 zo 101 skládok, 

na území SR aj rozhodnutiach IŽP Košice. 

V rozhodnutí  IŽP  Košice  č.  9711/57/2019-5643/2020/571190106/Z9  zo  dňa  19.02.2020 

bola stanovená podmienka   č.  1.28  uvedená  v bode  4): 

„1.28 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do 01.03.2021,  ak do 

tohto termínu  nebude  vydané  konečné  rozhodnutie  o pokračovaní    v  prevádzkovaní  

skládky odpadov, resp. jej časti podľa § 114c zákona č. 79/2013 Z. z. zákona o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

Po pripomienkach prevádzkovateľa skládky zo dňa 25.2.2021 bola následne táto podmienka 

zmenená nasledovne: 

„1.28 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do 31.12.2021,  ak do 

tohto termínu nebude vydané konečné rozhodnutie o pokračovaní  v prevádzkovaní skládky 

odpadov,  resp.  jej  časti  podľa  §  114c  zákona  č.  79/2013  Z.  z.  zákona  o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

SIŽP Košice  vyzvala dňa  8.3.2021 prevádzkovateľa skládky o podanie žiadosti o vydanie 

povolenia na prevádzku časti skládky podľa ustanovení §114c ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. 

pre samostatnú III. kazetu. Dňa 8.6. 2021 bolo konanie prerušené na 60 dni. V súčasnosti už 

prebieha konanie o ďalšom prevádzkovaní skládky Chotča - III. kazeta a predpokladáme 

vydania rozhodnutia (vrátane stavebného povolenia na III. kazetu) do konca roka 

2021.Súbežne s oddelením III. kazety je spracovaný aktualizovaný projekt uzavretia a 

rekultivácie II. kazety skládky Chotča. Predčasným ukončením prevádzky a rozdelením II. 

kazety na dve časti pôvodný projekt  uzavretia a rekultivácie z roku 2010 už nie je 

realizovateľný. Pôvodný projekt počítal s kapacitou II. kazety 163 186 m3, hrúbkou odpadu 

cca 23 m, 17 odplyňovacími vrtmi a rekultivovanou plochou 16 160 m2. Náklady na samotnú 



 2 

 

Telefón        WEB    E-mail 

054/7422774                          www.chotca.sk                                     obec@chotca.sk 

 

rekultiváciu (bez monitoringu 30 rokov po uzatvorení) boli vyčíslené na 671 326 EUR t. j. cca 

41,5 EUR/m2. Výška UFR bola určená 5,43 EUR/m3 uloženého odpadu. 

Na základe listu z Ministerstva životného prostredia SR, Odbor účtovníctva, Nám. Ľudovíta 

Štúra 1, 812 35 Bratislava zo dňa 05.01.2021„ Odsúhlasenie záväzkov MŽP SR 

k 31.12.2020“ je vzájomne odsúhlasená výška ÚFR pre II. kazetu skládky Chotča v sume 

180.307,47 EUR. Zavezená plocha II. kazety je len cca 8 500 m2, hrúbka odpadu v kazete je 

cca 16 m a výška odpadu nedosahuje k obvodovým rigolom. Z tohto dôvodu musel byť 

pôvodný projekt rekultivácie pozmenený. Podľa aktualizovanej PD na rekultiváciu II. kazety 

bude výmera rekultivovanej plochy  9 000 m2. Po prepočte jednotkových nákladom na 1m2 

(41,5 EUR/m2) sú predpokladané  náklady na rekultiváciu II. kazety min. vo výške 374.000 

EUR. V tejto cene nie je zohľadnený aktuálny nárast cien stavebných materiálov. Z 

uvedeného prepočtu vyplýva, že vytvorená výška ÚFR nebude postačovať na uzavretie a 

rekultiváciu z dôvodu predčasného ukončenia prevádzky II. kazety. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bola podaná žiadosť o zmenu termínu prevádzkovania 

skládky do doby kolaudácie III. kazety skládky Chotča, žiadosť sa zdôvodňujeme 

nasledujúcimi argumentmi: 

počas prevádzkovania II. kazety neboli monitorovaním vplyvu skládky na okolie zistené 

žiadne úniky a predlžením doby prevádzky skládky nedôjde k ohrozeniu zdravia alebo 

životného prostredia 

odsúhlasená výška ÚFR (180.307,47 EUR) nepostačuje na riadnu rekultiváciu II. kazety, 

keďže prevádzka bude predčasne ukončená len pri cca polovičnom zaplnení kazety oproti 

pôvodnému projektu. Predpokladané náklady na rekultiváciu II. kazety budú minimálne 

374.000 EUR (bez následného monitoringu 30 rokov !) 

podľa aktualizovaného projektu na uzavretie a rekultiváciu je potrebné pre gravitačné 

odvodnenie povrchu skládky v II. kazete doviesť, uložiť a vysvahovať minimálne 8 500 m3 

"materiálu", ktorým sa zabezpečí potrebný sklon povrchu. Z hľadiska finančného aj 

environmentálneho považujeme za vhodnejšie, aby sa jednalo o "odpad" a nie o primárnu 

surovinu (výkopovú zeminu). Uložením odpadu sa navýši ÚFR a tiež ušetrí objem   inej 

skládky, kde by tento odpad musel byť zneškodnený. Naopak, ťažba a použitie materiálu o 

objeme 8 500 m3  ešte viac navyšujú náklady na uzatvorenie II. kazety, aj pri vydaní 

"konečného rozhodnutia o pokračovaní v prevádzkovaní skládky"  do 31.12.2021 bude 

potrebné na výstavbu III. kazety a jej kolaudáciu min. 5-6 mesiacov.  

Vrátim sa ale späť k odpadom, aby ste pochopili, prečo sú v posledných dvoch rokoch iné 

samosprávy nútené rapídne zvyšovať poplatky za TKO. Všetky vyzbierané poplatky od 

občanov za odvoz TKO by mali pokrývať celkové náklady. To sa zatiaľ neudialo ani jeden 

rok, aj minulý rok sme doplácali na odpadoch celkom slušnú sumu. Tieto peniaze mohli byť 

použité na zveľaďovanie našej obce, nie na odpad, ktorý produkujú domácnosti, tak ako mu 

ukladá zákon o hospodárnom využití verejných prostriedkov. Ak by sme sa chceli dostať na 

nulu, tak by musel byť v roku 2022 poplatok komplexne pre všetky fyzické osoby, ktoré 

platia KO v našej obci, okolo sumy 20 € (pozn. povinných platcov je cca 640 občanov). 
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Poplatky by sa dali ustáliť, ale všetci by museli začať poctivo separovať, aby išlo na skládku 

čo najmenej odpadu a aby bolo čo najviac ton vyseparovaných zložiek (plasty, papier, sklo, 

kov, tetrapaky, elektro, BIO odpad, ...) Prevádzkové náklady sú stále vyššie. PHM, elektrika, 

voda, minimálna mzda.. To sa samozrejme odzrkadlí na všetkom. To je jednoduchá 

matematika. Ak ste pozorne čítali, tak dáte za mi pravdu, že obce a mestá sú nútené zvyšovať 

poplatok za KO, ak ich  nezvýši, potom je to na úkor investícií v obciach, prospešných pre 

občanov a samotnú obec.  

Obecné  zastupiteľstvo Chotča preto na svojom 27. zasadnutí OZ prijalo nové VZN 1/2021 

s ktorého je podstatné pre Vás, občanov obce nasledujúce :  

             Sadzba poplatku ustanovená obcou Chotča je  0,0301  € za osobu a kalendárny deň. 

                                                 /0,0301 x 365 dní = 10,99 € = 11 €/osoba/rok 

 

Aktuálne platné VZN č.1/2021 je zverejnené na obecnej webovej stránke. 

 

Obec Chotča odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti 

doručenej obci:  

a) Ak sa poplatník viac než 90 dní (zdaňovacie obdobie) zdržiava v zahraničí, po preukázaní 

hodnoverného dokladu, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to aby poplatok odpustil:  

- pri pobyte v zahraničí preukazujúcim dokladom na príslušný kalendárny rok je potvrdenie 

od zamestnávateľa alebo pracovné povolenie alebo potvrdenie o povolení pobytu na území 

iného štátu alebo potvrdenie školy o štúdiu a pod.,  

- pod preukazujúcim dokladom, ktorý oprávňuje správcu poplatku na odpustenie poplatku sa 

rozumie aktuálne potvrdenie na príslušný kalendárny rok, 

 - s predloženým dokladom poplatník doloží (okrem dokladu v češtine) aj jeho preklad do 

slovenského jazyka.  

Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to, aby poplatok 

vyrubil v pomernej výške hodnoverným dokladom:  

- pri pobyte v zahraničí preukazujúcim dokladom na príslušný kalendárny rok je potvrdenie 

od zamestnávateľa alebo overená fotokópia pracovnej zmluvy alebo pracovné povolenie alebo 

potvrdenie o povolení pobytu na území iného štátu alebo potvrdenie školy o štúdiu a pod., s 

predloženým dokladom poplatník doloží (okrem dokladu v češtine) aj jeho preklad do 

slovenského jazyka. 

b) Ak sa poplatník viac než 90 dní zdržiava v mieste prechodného pobytu mimo územia obce 

Chotča na území Slovenskej republiky. Po preukázaní skutočnosti, že vyplatil poplatok za 

odpad v mieste prechodného pobytu (potvrdenie obce resp. pokladničný doklad obce). 
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c) Ak nie je známy pobyt poplatníka, môže iný člen domácnosti potvrdiť túto skutočnosť 

čestným vyhlásením.  

d) Obec  zníži poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka o:  

- 50 % z poplatku - pre obyvateľov s trvalým pobytom na území obce, ktorí sú študentmi 

študujúcimi na území SR (vysoké a stredné školy, odborné učilištia). Podmienkou poskytnutia 

zníženia sadzby je predloženie potvrdenia z VŠ alebo SŠ o dennom štúdiu na území SR a 

dokladu o ubytovaní na internáte. 

Poskytnutie zníženia alebo odpustenia poplatku je podmienené splnením oznamovacej 

povinnosti. 

Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia poplatku.    

Domácnosť s 1-5 členmi môže využívať jednu 110 l  zbernú nádobu na komunálny odpad 

a domácnosť s 6 členmi a viac si môže na vlastné náklady zakúpiť aj druhú 110l zbernú 

nádobu, ktorej odvoz bude zabezpečený podľa harmonogramu odvozu zložiek komunálneho 

odpadu. 

Zberná nádoba musí byť označená nálepkou, ktorú si občan prevezme v kancelárii 

Obecného úradu po úhrade poplatku za komunálny odpad za všetkých členov domácnosti 

počas úradných hodín a to najneskôr do 31.01.2022, inak mu Služba m. p. Stropkov zbernú 

nádobu nevyvezie. 

Pre starších a imobilných občanov, ktorí nemôžu prísť osobne, môže uhradiť poplatok 

a prevziať nálepku sused, známy, alebo požiadať pracovníka obecného úradu na t. č.: 

054/742 2774. 

Pevne verím, že poplatky za vývoz KO sa po opätovnom prevádzkovaní skládky vrátia na 

nižšiu sadzbu, aj nebudú v okolí obce vznikať ,,čierne“ skládky. 

 Všetkým nám predsa ide o zdravé a čisté životné prostredie  

                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                     Vladimír Čač  

                                                                                                               starosta obce Chotča 

 

 

        

 


