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           Vážení obyvatelia obce Ábelová, obraciam sa na Vás ako starosta obce 

s nasledovným listom.  

      Likvidácia odpadu je závažný problém, ktorý je nevyhnutné riešiť v našej 

obci.  V minulom roku vstúpil do platnosti nasledovný zákon - 

 ZÁKON č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a 

doplnení zákona č.587/2004 Z. z. o Environmetálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a tak isto Nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č.330/2018 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za 

uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov za uloženie odpadov. 

Na základe toho sme aj s poslancami obecného zastupiteľstva  pripravili 

všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadom v obci a na Ábelovských 

lazoch, Madačke a Nedelišti 

  

Spôsob nakladania s odpadom v obci Ábelová 

1) Kontajnery v obci Ábelová budú odstránené a skládka pri cintoríne uvedená 

do pôvodného stavu, pričom pozemok sa bude musieť vyčistiť a všetok odpad 

ekologicky odstrániť t.j. odviezť na určenú skládku. Pred skládkou bude 

umiestnená rampa, ktorá bude uzamknutá a kľúč bude k dispozícii pre 

obyvateľov u určených osôb, pričom sa bude kontrolovať, aby nedošlo 

k nelegálnemu vývozu odpadu. 

2) Do každej domácnosti bude pridelená nádoba na komunálny odpad, ktorej 

vývoz bude zabezpečovať 1x mesačne firma Mepos Lučenec. Na úradnej tabuli 

a tiež na webovej stránke obce (www.abelova.sk) budú uverejnené dátumy 

vývozov, aby občania mohli nádoby vytiahnuť pred bránu. Uvedené nádoby 

budú majetkom obce a budú prenajímané občanom za 0,66 eur mesačne. Tieto 

nádoby sú určené na neseparovaný komunálny odpad. 

3) Zároveň do každej domácnosti budú pridelené vrecia na triedený odpad a to:  

Modré - na papier 

Žlté - na plast a plechovky 
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Zelené- na sklo 

Je dôležité, aby občania do týchto vriec dávali obaly čisté neznečistené 

(t.j. plechovky, kelímky, konzervy a pod. je potrebné opláchnuť. ) 

Občania dostanú pri odovzdaní vreca naplneného triedeným odpadom 

nové zdarma. 

Odber vyseparovaného odpadu bude zabezpečovať obec z pred brány 2x 

týždenne v pondelok a v piatok.  

Je dôležité uvedomiť si, že vyseparovaný odpad  sa pri dodávke 

k spracovateľovi  bude kontrolovať a ak by nespĺňal podmienky, t.j. že by nebol 

správne vytriedený, znečistený a pod., spracovateľ ho preradí do komunálneho 

odpadu. Budeme ho musieť zaplatiť a navyše to zníži pomer separovaného 

odpadu k neseparovanému, čím sa zvýši cena za likvidáciu komunálneho 

odpadu. 

4) Lístie, tráva a iný kompostovateľný odpad sa bude likvidovať kompostovaním 

v areáli bývalého PD na mieste na to určenom. Uvedené miesto - prvá betónová 

jama vpravo za vstupom, bude k dispozícii občanom od 7,30-16,00 každý 

pracovný deň. V uvedenom odpade nemôžu byť konáre a drevo. Miesto bude 

označené tabuľou „KOMPOSTÁREŇ“. 

5) Konáre a iný drevný odpad sa bude ukladať v areáli bývalého PD na mieste 

na to určenom, ktoré bude označené tabuľou „DREVNÁ HMOTA“. 

6) Skaly, tehla a iná stavebná suť (len vytriedená bez iného staveného odpadu 

ako sklo, plasty, vata atď.) sa bude ukladať  v areáli bývalého PD na mieste na 

to určenom, ktoré bude označené tabuľou „STAVEBNÁ SUŤ“. 

7) Elektroodpad sa bude uskladňovať pri obecnom úrade oproti pošte na 

mieste označenom tabuľou „ELEKTROODPAD“ v čase úradných hodín 

obecného úradu. 

Vývoz odpadov podľa bodu 4-7 je potrebné nahlásiť dopredu na obecný 

úrad, aby bola zabezpečená asistencia a aj pomoc pracovníka obce. Tento 

odpad (podľa bodu 4-7),  si na uvedené miesta občania musia  doviezť. 
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Skládky na drevnú hmotu, stavebnú suť, kompostáreň a elektroodpad 

môžu v čase na to určenom využívať bezplatne aj občania Madačky, Nedelišťa, 

ábelovských a madačských lazov.  

 

 Spôsob nakladania s odpadom v obci Ábelová časť 

Nedelište, Madačka a madačské lazy 

Zberné miesto na uskladnenie odpadu sa určuje na Madačke, kde bude 

umiestnený kontajner, výlučne len na komunálny odpad, ktorý nie je možné 

triediť. Ostatný odpad sa musí separovať do vriec, ktoré občania dostanú 

bezplatne.  

Kontrolou nad nakladaním z odpadmi je poverená p. Zimanová  (tel.047 

43 795 31), ktorá bude vydávať občanom vrecia na triedený odpad. Zároveň 

bude sústreďovať  vrecia s vyseparovaným odpadom a ten bude následne obec 

odvážať do Ábelovej podľa potreby.  

Zberné miesto bude na Madačke z toho dôvodu, že je v strede medzi 

Nedelišťom a madačskými lazmi a hlavne preto, že tu má obec vlastný pozemok 

pod zberným dvorom. 

 

Zároveň chcem apelovať na občanov, aby v maximálnej miere separovali 

odpad. Vyseparovaný odpad nám odvážajú zadarmo a za komunálny 

neseparovaný odpad platíme vysoký poplatok, ktorého výška sa určuje 

v pomere ku vyseparovanému. To znamená - čím menej vyprodukujeme 

separovaného odpadu, tým viac platíme za komunálny. Keďže sme tento rok 

vyprodukovali na Nedelišti a Madačke 10 kontajnerov netriedeného odpadu 

a cca 50 kg separovaného, máme najvyšší poplatok za likvidáciu odpadu.  Za 

vývoz a likvidáciu jedného kontajnera odpadu platíme cca 300 eur takže 

v budúcom roku budeme musieť tieto náklady rozpočítať medzi obyvateľov 

Madačky a  Nedelišťa, (stanovením výšky poplatku za smeti), keďže obec 

v zmysle zákona nesmie dotovať likvidáciu odpadu. 
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Spôsob nakladania s odpadom v obci Ábelová  - časť 

ábelovské lazy 

Na ábelovských lazoch bude vytvorené zberné miesto na pri prístupovej 

ceste k domu p. Zuzany Vestegovej. Kontrolu a preberanie separovaného 

odpadu bude vykonávať na  ábelovských lazoch pani Ľubica Záchenská a to v 

rámci svojich verejnoprospešných prác. U pani Záchenskej si zároveň budú 

môcť občania preberať nové vrecia na separovaný odpad. Odvoz vytriedeného 

odpadu bude zabezpečovať obec podľa potreby.  

Uvedený spôsob nakladania s odpadom bude zahrnutý do všeobecne 

záväzného nariadenia obce. 

 

Dovoľte, aby som Vám zaželal všetko dobré do nasledujúcich období  

a poďakoval  Vám za porozumenie a ďalšiu spoluprácu.  

Maslen Jaroslav - starosta obce Ábelová 

 

Dňa: 2.8.2019 


