
V Košeci začíname
s elektronickou 
evidenciou odpadu

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

VĎAKA EVIDENCII ODPADU MÔŽEME:

získať prehľad o množstve 
odpadov,ktoré produkujú
domácnosti, firmy a ostatné 
subjekty

znížiť 
množstvo
skládkovaného 
odpadu

zlepšiť náš
dopad na

životné
prostredie

mať SMART riešenie pre odpady
a byť príkladom pre ostatné obce

vytvoriť 
spravodlivejší 
systém 
poplatkov 

OBEC KOŠECA, 
Hlavná ulica 36/100, 
018 64 Košeca

OBECNÝ ÚRAD ZABEZPEČUJE

predaj 
zberných 
nádob

predaj alebo 
prideľovanie 
vriec

predaj alebo 
prideľovanie 
nálepiek

Bližšie info:  0948/40 38 38, 
email:  marek.kurinec@koseca.sk
web:  www.koseca.sk

partner obce Košeca pre elektronickú 
evidenciu odpadov

JRK Slovensko s.r.o.

www.moderneodpady.sk
www.menejodpadu.sk

Na Slovensku sa stále skládkuje viac ako 60 % komunálnych 
odpadov. Skládkovanie je najhorší spôsob nakladania s odpad-
mi. Na základe novej legislatívy sa výrazne zvýšia poplatky za 
uloženie odpadov na skládky. Kapacity skládok sa zmenšujú 
a náklady obce narastajú. Je preto v našom spoločnom záujme 
tlmiť tieto náklady, zvyšovať triedenie a znižovať skládkovanie.

Prostredníctvom nového systému budeme vedieť, kde aký 
odpad (ne)vzniká a budeme vedieť prijímať vhodné opatrenia.

Od obce si môžete zakupiť 60, 110, 120, 240 alebo 
1100 l nádoby alebo obecné 30 l vrece s identifikač-
nou nálepkou.

Každá domácnosť dostane „štartovací balíček“ 
nálepiek na triedený odpad. V prípade, ak sa vám 
nálepky minú, ďalšie si môžete vyzdvihnúť bezplat-
ne na obecnom úrade. 

Prečo zavádzame systém v našej obci?

Obec získa presný prehľad o všetkých vyprázdnených 
nádobách, vyzbieraných vreciach a o zapojení všetkých domác-
ností a iných subjektov do zberu. Tieto opatrenia umožnia 
lepšie nastavenie odpadového hospodárstva. Údaje z evidencie 
pomôžu vytvoriť vhodný a efektívny motivačný systém pre 
určenie miestneho poplatku za komunálne odpady. Budeme 
môcť lepšie nasmerovať osvetu a vzdelávanie.

Obec získa SMART nástroj a zaradí sa medzi samosprávy, ktoré 
na svoj chod využívajú najmodernejšie technológie.

Aký prínos to bude mať pre obec?

V prvej fáze na základe výsledkov pripravíme opatrenia, ktoré 
zlepšia kvalitu života a životného prostredia v našej obci. Našim 
spoločným cieľom je zvýšiť celkovú mieru triedenia. Vďaka 
vášmu lepšiemu triedeniu nebudeme nútení výrazne zvyšovať 
poplatky. 

V ďalšej fáze môžeme pripraviť motivačný systém, ktorý 
odmení domácnosti. Cieľom je, aby ste vedeli, že zodpovedný 
prístup k odpadu sa oplatí. Peniaze, ktoré „nevyhodíte“ na 
skládku budeme môcť využiť na zmysluplné veci.

Aký prínos to bude mať pre občanov?

PREČO ELEKTRONICKÁ 
EVIDENCIA ODPADU?

Prečítajte si ako bude systém fungovať

SKLO
KOVPAPIER

PLAST

ZMESOVÝ 
ODPAD

Košeca
ZKO Vrece 30 l


