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A K T U Á L N Y   O Z N A M   🗑ZEFEKTÍVNENIE VÝVOZU ZMESOVÉHO 

KOMUNÁLNEHO ODPADU🎯 

V Kapušanoch 11. 1. 2023 

Vážení spoluobčania, podnikatelia pôsobiaci v obci 🙏 

🗓V najbližších zberných termínoch zmesového komunálneho odpadu t.j. už od 17. 1. 2023             

a v ďalších dvoch termínoch bude obec dôsledne a jednotlivo po zberných nádobách 

monitorovať, aké množstvo odpadu sa vo vyvezených nádobách nachádza. 🦺 

 

🔎Dôvodom je, že obec okrem poplatku za množstvo odpadu vyvezeného na skládku odpadu 

platí i za ZVOZ a MANIPULÁCIU s jednotlivými smetnými nádobami. 🚛 

 

💶Náklady za každú jednu aj prázdnu či poloprázdnu vysypanú nádobu platí obec                             

z poplatkov vyrubených občanom a podnikateľom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

– teda z peňazí nás všetkých‼️ 

 

✅Cieľom nás všetkých je zníženie poplatkov za vývoz odpadu, a preto je veľmi dôležité, 

aby ste počas termínov na vývoz komunálneho odpadu nevykladali poloprázdne nádoby, ale 

len nádoby, ktoré je nevyhnutné vyviezť.  

 

🙏PROSÍME občanov, ktorí majú počas roka smetné nádoby vyložené pred bránami domov, 

aby ich v prípade, že ich v deň vývozu nie je potrebné vysypať, odložili za svoje ploty, čím 

nedôjde k ich vývozu a účtovaniu poplatku za manipuláciu so smetnou nádobou. 

 

🏢V prípade obyvateľov bytových domov, ktorí majú uzamknuté nádoby, PROSÍME aby ich 

odomykali len v prípade potreby vyvezenia. 

 

▶️Všetky aj nepotrebné výklopy nádob sa odzrkadľujú v konečných nákladoch obce na 

likvidáciu odpadu. 

 

✍️Na základe rokovaní so zberovou spoločnosťou sa snažíme nájsť čo najefektívnejší spôsob 

vývozu odpadu a nastaviť zber odpadu do budúcnosti tak, aby občania platili len za 

vyprodukovaný zmesový komunálny odpad. 

 

🙏Množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu si vieme znížiť aj 

dôslednou separáciou, k čomu Vás vyzývame. 

 

📌Je dôležité si uvedomiť, že o výške poplatkov, ktoré obec vynakladá na vývoz a likvidáciu 

komunálneho odpadu rozhodujeme my všetci naším postojom, či vzdaním sa zaužívaného 

spôsobu vyhadzovania odpadu. 

 

VOPRED VÁM ZA VAŠU SNAHU.  ĎAKUJEME A VERÍME, ŽE AJ S VAŠOU 

POMOCOU SA NÁM PODARÍ ZEFEKTÍVNIŤ SYSTÉM ZBERU ODPADU. 


