
Vážení občania,
hneď na začiatku nového roka k vám prichádzame s Infolistom, ktorý je prioritne zameraný na 
spôsob riešenia odpadového hospodárstva od nového roka 2021 na území mesta Trebišov. 
Problematika tvorby odpadov je momentálne zrejme najriešenejšou otázkou miest a obcí, 
čomu zodpovedá aj veľký priestor, ktorý jej venujú informačné médiá.
Podstatnou správou z nich, pre nás všetkých, je to, že výška zákonných poplatkov štátu za 
odpad (z nich sa odvíja aj výška nášho „poplatku za odpad") bude medziročne výrazne 
stúpať, podobne ako v okolitých krajinách, keďže je to dôležitý reštrikčný nástroj na zníženie 
jeho objemu. Druhý dôležitý poznatok je, že európska aj naša legislatíva postupne eliminuje 
tvorbu nových skládok odpadu a tie, ktoré už existujú, by postupne mali prestať existovať. Z 
toho vyplýva, že poplatky za samotné ukladanie odpadu na skládky sa budú takisto 
medziročne výrazne zvyšovať, čo sa bude musieť premietnuť do poplatku občana za odpad. 

Všetko smeruje k jedinému výsledku – dosiahnuť u obyvateľov postupné výrazné zníženie tvorby zmiešaného komunálneho odpadu a zvýšiť 
percento separácie jednotlivých zložiek – papier, plast, sklo, kovy, textílie, kuchynský a zelený odpad. Ideálny variant pre budúcnosť je to, čo 
dnes je už samozrejmosťou v niektorých severských štátoch, a to schopnosť ich občanov vyseparovať až 99% jeho objemu.
Mesto Trebišov od 1. 1. 2021 zavádza množstvový zber, pretože má eminentný záujem vytvárať primerané podmienky na čo najdôkladnejšiu 
separáciu a zároveň, chceme, aby tí, ktorí separujú, nedoplácali na tých, čo tak nerobia. Po vybudovaní chránených stojísk a zabezpečení 
jednotlivých druhov zberných nádob v nich (pri bytovkách už aj na kuchynský odpad), má každé bytové spoločenstvo možnosť riešiť formu ich 
uzamkýnania. Zatiaľ, na základe dobrých skúseností niektorých bytových blokov, sa najviac osvedčilo uzatváranie elektromagnetickým 
zámkom, ku ktorému prispieva aj samospráva a ktorý je možné si zaobstarať aj z prostriedkov fondu opráv.
V týchto dňoch už máme v areáli Technických služieb pripravené bezplatne aj nové kompostéry pre každý rodinný dom v meste Trebišov, aby 
sme umožnili ich obyvateľom ukladať zelený odpad na miesto, kam patrí.
Vážení občania, od nového roka začína platiť v odpadovej politike každého mesta jednoduchá rovnica. Čím menej zmiešaného odpadu 
vyprodukujeme, tým menej budeme zaň platiť. A zvlášť v podmienkach nášho mesta sa uplatní ešte jedno dôležité pravidlo, čím menej ho 
bude, tým menej bude komodity, ktorú cielene vyhľadávajú neprispôsobiví obyvatelia. Z uvedeného vyplýva, že našou disciplínou a záujmom 
čo najviac separovať môžeme vyriešiť 2 vážne problémy naraz – kontajnerizmus v meste a postupné zníženie svojich poplatkov za odpad. Je 
len na nás, ako zodpovedne sa k tomuto problému postavíme.

Informačný  občasník Mesta Trebišov 1/2021

Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Procesy verejného obstarávania mesta Celkovo bolo hodnotených 65 slovenských zákazky a s pomocou dát motivovať k 
Trebišov patria medzi, odbornou verejnosťou, samospráv. Slovenské samosprávy, väčšie, postupom podľa naj lepšej  praxe -  
najlepšie hodnotené z pohľadu ich menšie mestá a samosprávne kraje hodnotila transparentne a hospodárne.
transparentnosti a hospodárnosti. Medzi odborná verejnosť podľa percentuálnej Zároveň je nástrojom na analýzu verejného 
menšími mestami sa mesto Trebišov v úrovne Zindex, ktorá predstavuje hodnotenie obstarávania, ktoré sa realizuje v režime 
hodnotení procesov verejného obstarávania zadávateľov verejných zákaziek. zákona o verejnom obstarávaní. S využitím 
umiestnilo na 3. mieste. V našej kategórii nás Zindex je výstupom akademického výskumu reálnych dát meria, nakoľko transparentne a 
predbehli len Prievidza a Bardejov. na Fakulte sociálnych vied Karlovej hospodárne postupoval konkrétny zadávateľ. 
V celkovom hodnotení procesov verejného Univerzity, je publikovaný združením Econlab Bližšie informácie o hodnotení sú dostupné 
obstarávania sa mesto Trebišov spomedzi v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu. na www.zindex.sk.
hodnotených samospráv umiestnilo na Cieľom zIndex.sk je analyzovať ako verejné 
delenom 5. mieste spolu s mestom Poprad. inštitúcie na Slovensku zadávajú verejné 

Z dôvodu zlepšenia bezpečnostnej situácie vybudovaním novej plochy s dláždeným priechodu pre chodcov. Na uvedené 
chodcov na Ul. M. R. Štefánika mesto povrchom v šírke 3 metrov v priestore stavebné činnosti mesto použilo vlastné 
Trebišov ruší existujúci šikmý priechod pred zeleného pása. Novovytvorená plocha bola zdroje vo výške cca 1400 eur. 
potravinami ADRIANA a v nasledujúcich predĺžená až k nástupišťu autobusovej 
dňoch ho nahradí kolmým. zastávky. Súčasťou zrealizovaného riešenia 
V rámci bezpečnosti všetkých účastníkov je tiež bezbariérová úprava pred vstupom na 
cestnej premávky a v súlade s platnými vozovku, použitím varovných signálov pre 
predpismi ODI, sa ráta aj nasvietením a nevidiacich a slabozrakých.
zvýraznením dráhy priechodu signalizačnými Zemné práce pozostávajúce z výkopu a 
prvkami. Samospráva mesta Trebišov na odstránenia zeminy, zásypu, následného 
uvedený účel získala zdroje vo výške 11.000 zhutnenia podkladu z drveného kameniva a 
eur z Ministerstva financií SR. konečnej úpravy položením zámkovej dlažby 
Prepojenie novovytvoreného priechodu pre vykonala v decembri 2020 pracovná skupina 
chodcov s existujúcimi chodníkmi pri mesta. V uvedenej lokalite bol už osadený 
obchodných prevádzkach sa docielilo nový stĺp s cieleným osvetlením plánovaného 

Mesto Trebišov patrí medzi najtransparentnejšie a najhospodárnejšie mestá na Slovensku 

Samospráva vybudovala nový chodník a opraví priechod pred potravinami „ADRIANA“



MENEJ ZMESOVÉHO ODPADU = NIŽŠÍ POPLATOK 

To je základný princíp množstvového zberu komunálneho odpadu 
zavedeného na území mesta Trebišov od 1.1.2021 (pozn.: doterajší tzv. 
paušálny zber zostáva zachovaný na uliciach: Ivana Krasku, Jesenná, 
Pažitná, Záhradná (okrem individuálnej bytovej výstavby), v časti Nový Majer, 
v bytových domoch na Cukrovarskej ul., Komenského 1382/93, Komenského 
1383/95, M. R. Štefánika 2225/159, M. R. Štefánika 2226/161, Petrovova 
965/1, Švermova 2049/2). 

AKÉ POVINNOSTI PLYNÚ PRE OBYVATEĽOV BYTOVÝCH DOMOV? 

Ř  mestu Trebišov do 31.1.2021 
– obyvatelia bytových domov, združení v rámci jednotlivých stojísk 
zberných nádob, majú možnosť mestu nahlásiť zvolený objem 
zberných nádob prostredníctvom tlačiva: „Oznámenie k poplatku 
za komunálne odpady pre KBV“, ktoré je dostupné na 

. 

Ř Východiskom je Tabuľka objemu zberných nádob v jednotlivých 
stojiskách (viď. posledná strana infolistu).

Ř  Na určenie zmeny veľkosti zberných nádob je potrebný súhlas všetkých 
obyvateľov bytových domov/ vchodov pripadajúcich na konkrétne stojisko.

Ř V prípade nenahlásenia objemu zberných nádob zo strany 
obyvateľov, určí objem v jednotlivých stojiskách mesto Trebišov 
(viď. Tabuľka objemu zberných nádob v jednotlivých stojiskách).

Ř

 Ideá lnym r iešením je  napr.  systém 
elektromagnetického uzamykania.  V prípade, že si 
spoločenstvo zabezpečí takéto uzamykanie, mesto Trebišov 
prispeje na tento účel sumou 100 € a zabezpečí osvetlenie stojiska 
svietidlom so senzorovým snímačom. Bližšie informácie o možnosti uzamykania stojísk 
získate na tel. č.: 0908 500 894 alebo 0918 873 129.

AKÉ POVINNOSTI PLYNÚ PRE OBYVATEĽOV RODINNÝCH DOMOV? 

Ř  
mestu Trebišov do 31.1.2021 – obyvatelia rodinných domov 
majú možnosť nahlásiť zmenu doterajšej frekvencie vývozu 
1-krát týždenne na frekvenciu 1-krát za dva týždne 
prostredníctvom  tlačiva „Oznámenie k poplatku za 
komunálne odpady pre IBV“, ktoré je dostupné na 

.

Ř Osamelo žijúce fyzické osoby si môžu zvoliť frekvenciu 1-krát mesačne;

Ř v prípade nenahlásenia frekvencie vývozu bude vývoz odpadu realizovaný doterajšou 
frekvenciou, t. j. 1-krát týždenne.

Ř  Je potrebné vybrať si dostatočnú frekvenciu vývozu, pretože nádoba, 
vyložená mimo frekvencie vývozu, bude poplatníkovi mimoriadne spoplatnená a bude mu 
dovyrubená dvojnásobnou sadzbou. 

 

Nahlásenie objemu zberných nádob

DÔLEŽITÉ!!!

Je vhodné mať uzamknuté a zabezpečené stojiská proti 
vandal izmu.

Nahlásenie frekvencie vývozu komunálneho odpadu

DÔLEŽITÉ!!!

Vyvážané budú len 110 l a 120 l nádoby v počte 1 
nádoba na 6 ľudí, resp. 2 nádoby na 7 a viac ľudí žijúcich v jednom rodinnom dome.

www.trebisov.sk/odpadove-hospodarstvo

www.trebisov.sk/odpadove-hospodarstvo

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu



ČO SO ZELENÝM ODPADOM ZO ZÁHRAD RODINNÝCH DOMOV? 

Mesto Trebišov zabezpečilo pre obyvateľov rodinných domov 2 200 
kompostovacích zásobníkov – kompostérov v objeme 630 litrov. 
Kompostéry si občania, žijúci v rodinnom dome na území mesta Trebišov, 
môžu zapožičať a vyzdvihnúť BEZPLATNE od 25.1.2021 v areáli 
Technických služieb mesta Trebišov, (Stavebná č. 2), v pracovných 
dňoch, v čase 8.00 - 16.00 a sobotu 8.00 - 12.00. Bližšie informácie o 
distribúcii kompostérov budú poskytnuté na tel. č.: 0908 500 894 alebo 
0918 873 129.

Zákon o odpadoch zakazuje, pod hrozbou vysokej pokuty, biologický 
odpad z údržby verejnej a súkromnej zelene a záhrad:

ü spaľovať,

ü vyhadzovať na nelegálne (čierne) skládky,

ü ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a odvážať 
ich na skládky odpadov.

ČO S KUCHYNSKÝM ODPADOM? 

Mesto Trebišov v roku 2021 bude 
v y k o n á v a ť  t r i e d e n ý  z b e r  
kuchynského odpadu od občanov 
formou 120 l/ 240 l hnedých 
zberných nádob, umiestnených v jednotlivých stojiskách 
zberných nádob pri bytových domoch.

V zmysle platnej legislatívy budú hnedé zberné nádoby s 
objemom 120 l/ 240 l vyvážané nasledovne:

ü obdobie marec až november  min. 1 x za 7 dní,

ü obdobie december až február min. 1 x za 14 dní.

Pre obyvateľov rodinných domov budú 120 l/ 240 l nádoby 
na zber kuchynského odpadu umiestnené v areáli 
Technických služieb – zberný dvor. Uložiť kuchynský odpad 
tu občania môžu počas otváracích hodín zberného dvora.

TRIEDIM, TRIEDIŠ, TRIEDIME

Hlavným cieľom triedenia kuchynského odpadu z domácností je eliminovať jeho množstvo, 
ideálne úplne odstrániť zo zmesového komunálneho odpadu a zužitkovať ho na ďalšie využitie, čo  
predstavuje nižšiu záťaž na životné prostredie než ukladanie odpadu na skládku.

Za dôsledné triedenie odpadu pochádzajúceho od obyvateľov zodpovedá mesto Trebišov. Pre 
svojich  obyvateľov zabezpečuje, okrem množstvového zberu odpadu, aj triedený zber viacerých 
zložiek odpadov, akými sú papier, plasty, kovy, sklo, tzv. tetrapaky. 

Prečo je dôležité triediť?

ü dávame odpadu druhú šancu na život,

ü šetríme prírodné zdroje,

ü šetríme vlastné peniaze, ale aj rozpočet mesta.

ÁNO

NIE

šupky z ovocia a zeleniny, 
škrupiny z vajíčok, semená,
usadeniny z kávy a čaju, 
papierové vreckovky, rolky 
toaletného papiera, pokosená
tráva, lístie, konáre, burina, 
srsť a výkaly domácich zvierat.

biologicky nerozložiteľný odpad,
kost i ,  l ieky, mäso, oleje, 
komunálny odpad.

Ako kompostovať?

Všetko väčšie ako 5 cm roztrhať, 
rozdeliť, rozrezať .
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Tabuľka objemu zberných nádob v jednotlivých stojiskách

Stojisko

 Predpokladaný 
počet osôb na 

TP a PP k 
01.01.2021

 Objem zbernej 
nádoby 
v litroch

 Počet 
zberných 

nádob

 Celkový objem 
zberných nádob

 v litroch

 Počet vývozov 
za týždeň

 Počet vývozov 
za rok

1  124  1100  1  1100  4x týždenne  208

2  119  1100  1  1100  4x týždenne  208

3  256  1100  2  2200  4x týždenne  208

4  257  1100  2  2200  4x týždenne  208

5  373  1100  3  3300  4x týždenne  208

6  266  1100  2  2200  4x týždenne  208

7  323  660  4  2640  4x týždenne  208

8  297  660  4  2640  4x týždenne  208

10  119  1100  1  1100  4x týždenne  208

12  239  1100  2  2200  4x týždenne  208

13  83  1100  1  1100  3x týždenne  156

14  270  1100  2  2200  4x týždenne  208

15  206  660  3  1980  4x týždenne  208

16  186  1100  2  2200  3x týždenne  156

17  230  1100  2  2200  4x týždenne  208

18  343  1100  3  3300  4x týždenne  208

19  174  660  3  1980  3x týždenne  156

21  158  660  2  1320  4x týždenne  208

22  310  1100  3  3300  3x týždenne  156

23  402  1100  3  3300  4x týždenne  208

24  207  1100  2  2200  3x týždenne  156

25  243  1100  2  2200  4x týždenne  208

26  293  660  4  2640  4x týždenne  208

27  302  1100  3  3300  3x týždenne  156

28  405  1100  3  3300  4x týždenne  208

29  222  660  3  1980  4x týždenne  208

30  305  1100  3  3300  3x týždenne  156

31  219  660  3  1980  4x týždenne  208

32  192  1100  2  2200  3x týždenne  156

33  114  1100  1  1100  4x týždenne  208

34  39  240  2  480  3x týždenne  156

35  168  660  3  1980  3x týždenne  156

36  152  660  2  1320  4x týždenne  208

37  307  1100  3  3300  3x týždenne  156

38  95  1100  1  1100  3x týždenne  156

40  203  1100  2  2200  3x týždenne  156

41  300  1100  3  3300  3x týždenne  156

42  150  660  2  1320  4x týždenne  208

43  167  660  3  1980  3x týždenne  156

44  174  660  3  1980  3x týždenne  156

45  122  1100  1  1100  4x týždenne  208

46  122  1100  1  1100  4x týždenne  208

47  253  1100  2  2200  4x týždenne  208

48  396  1100  3  3300  4x týždenne  208

49  178  660  3  1980  3x týždenne  156

50  76  660  1  660  4x týždenne  208

51  78  660  1  660  4x týždenne  208

TP - trvalý pobyt, PP - prechodný pobyt


