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Tomko: 

Interpelácia je na separovaný triedený odpad, plasty, papier, kovy a sklo. Chcem sa spýtať, či 

by sa nedalo, viete, že mesto Trebišov začalo separovať, ale zatiaľ je to tá separácia dosť by 

som povedal mizivá. Minulý týždeň bol zber plastových odpadov. Ja som si prešiel celé 

mesto, všetky ulice u obyvateľov, čo sa to týka. Vám poviem, v každom piatom dome bolo 

vrece vyložené pred domom. Pýtam sa, tí ostatní neseparujú? Alebo vyhadzujú to do 

komunálneho odpadu tie plasty? To znamená, ako chceme riešiť tých občanov, ktorí 

separujú? To znamená, neodradíme ich tým, že jedni separujú, druhí neseparujú? To znamená 

nezvýhodníme tých občanov nejakým spôsobom, ktorí  separujú? To sú všetko otázky, na 

ktoré by trebalo odpovedať a najmä chýba mi viac informácií pre občanov, aby skutočne 

separovali, lebo neviem, či hovorím správne čísla, ale obyvatelia mesta Trebišov separujú    

30 %. Myslím, že je to veľmi nízke číslo na to, v akej dobe žijeme. Znamená, treba skutočne 

asi len informovať, informovať, informovať občanov rôznymi spôsobmi, aby tá separácia bola 

na takej úrovni, aby sme sa dostali aspoň k tým 80 %. Takže, to sú otázky, ktoré som položil 

viackrát. Vedeli by si mi pán primátor odpovedať, na ktoré z nich? 

 

PhDr. Čižmár: 

Separácia a triedenie odpadu, čo sa týka osvety množstevného zberu.  Tá osveta prebieha, 

bude samozrejme sa zväčšovať pravidelnými výstupmi v Infolistoch, cez webovú stránku, 

sociálne siete, mimoriadnymi materiálmi, cez aktivity, ktoré sú venované hlavne mládeži, 

deťom. Cieľom je, aby sa zohľadnila separácia občanov aj do finančnej zložky, tzn. do ich 

poplatkov. Preto je ambíciou po ukončení vytvárania stojísk, ktoré budú uzavreté pre 

jednotlivé bytové bloky, zaviesť aj množstevný zber, ktorý bude odrážať mieru separácie 

občana, čo sa následne môže premietnuť do výšky jeho poplatkov. To znamená, tá úmera 

bude platiť, čím väčšia separácia odpadu, tým nižší poplatok oproti ostatným. Je to 

samozrejme osveta, prevažná časť týchto aktivít je na osvete a na uvedomení si u občanov. 

Bohužiaľ, zatiaľ občan nie je nejakým spôsobom donútený takto reagovať. Máme veľmi 

dobre skúsenosti s domovými jednotkami, kde tá miera separácie je omnoho vyššia a tak, ako 

to už bolo aj prezentované v Infoliste, realizovala sa aj analýza produkovaného odpadu 

v bytových jednotkách a domových jednotkách. Zistilo sa napr. aj toto môže potvrdiť pani 

zástupkyňa, ktorá bola priamo účastná tohto projektu, že napríklad v domových jednotkách 

bola vysoká miera zastúpenia zeleného odpadu v zmiešanom odpade a samozrejme bytové 

jednotky tá sumárna časť toho vyprodukovaného TKO zahŕňala všetky zložky, takže aj tým, 

že sa budujú stojiská, spevnené stojiská, aj tým, že sa tam umiestňujú nádoby na triedený 

odpad a zároveň, že sú presne triedené aj farebne aj zameraním, je vlastne už na obyvateľov 

príslušného bloku, aby tú mieru separácie zvyšovali, pretože práve pre nich sa potom 

premietne výška ceny poplatku za odpad do poplatkov daní pre mesto Trebišov.  

 

Ing. Duč: 

Pán poslanec, súhlasím s tebou do bodky, to percento separácie je veľmi nízke, možno len 

trošku toto číslo upravím, nie je ani 30 %, je 25,6 aj nejaké drobné, čiže naozaj veľmi málo. 



Tá motivácia v tomto roku, to môžem len takto verejne ľuďom povedať, že pokiaľ sa to 

percento nedvihne nad 30, lebo ten zákon hovorí o takých intervaloch, teraz sme v intervaloch 

do 20, 30 % a zákonný poplatok, lebo stále sa posudzuje dozadu, rok dozadu, teraz platíme 

v podstate 10 €, lenže tieto sumy sa každým rokom budú navyšovať 22 €, 27 € za tonu 

vyprodukovaného odpadu. Ale pre porovnanie poviem, že ešte v roku 2018 sme platili 5 € za 

tonu, čiže tie čísla sa dramaticky zvyšujú a všetci musíme k tomu pristúpiť zodpovedne, 

pretože každým rokom sa ten poplatok za odpad pre občana bude meniť. Keď budeme málo 

separovať, budeme platiť veľa a naopak. Od 1.1.2021 plánujeme zaviesť množstevný zber, 

tzn., už nie všetci kolektívne budeme zodpovedať za celé mesto, ale každý si bude 

zodpovedať za ten skutočne vyprodukovaný odpad. Práve kvôli tomu, ako vravel pán 

primátor sa stavajú tie stojiská na separovaný zber a takisto aj pri rodinných domoch dnes je 

možné separovať bez problémov, takže každý si od budúceho roka, teda od roku 2021 bude 

platiť to, čo skutočne vyprodukuje a takto budú cez financie ľudia motivovaní, lebo inak sa to 

nedá a tie poplatky budú neúmerne narastať, to si ani neviete predstaviť, aké to sú sumy.  

 

 

Zodpovedané: na MsZ 

 

 


