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Modernizujeme naše zberné miesto 

 

Naša obec začína s elektronickou evidenciou odpadu prostredníctvom systému 

ELWIS na zbernom mieste. Ide o systém, ktorý využíva už viac ako 60 slovenských 

miest a obcí.  

Zákonné aj komerčné poplatky, ktoré platí samospráva za skládkovanie každým 

rokom rastú a preto je v našom záujme hľadať riešenia ako tieto náklady 

optimalizovať. Jedným z riešení je zvýšiť mieru triedenia, od ktorej závisí výška 

poplatku za skládkovanie. Prostredníctvom prehľadnej evidencie na zbernom mieste 

získame prehľad a chýbajúce dáta o tom, koľko odpadu občania vytriedia 

a odovzdajú prostredníctvom zberného miesta.  

 

Ako to bude fungovať? 

Pre evidenciu na zbernom mieste sme sa rozhodli aj preto, že často dochádzalo 

k jeho zneužívaniu osobami, ktoré nemajú legálny vzťah k obci. Zberné miesto slúži 

vám, obyvateľom Kvetoslavova. Práve preto dostane každá domácnosť originálnu 

elektronickú odpadovú kartu, ktorou sa bude pri návšteve zberného miesta 

preukazovať. Karta obsahuje elektronický QR kód. Pri odovzdaní odpadu bude 

informácia o type a množstve odpadu priradená na vaše odpadové konto. Vďaka 

tomu budeme vedieť, ako sa v našej obci triedi a využíva zberné miesto.  

Evidencia nám poskytne niekoľko dôležitých benefitov: 

• získame prehľad o triedení odpadu a využívaní zberného miesta 

domácnosťami, 
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• budeme môcť optimalizovať jeho fungovanie a tiež otváracie hodiny, 

• získame údaje o vyťažení zberného dvora a tom aké odpady sa u nás triedia, 

• zabránime odovzdaniu odpadu neoprávnenými osobami, 

• na základe úrovne triedenia domácností budeme môcť postupne pripraviť 

motivačný a spravodlivý systém. 

Občanom s touto novinkou nevznikajú žiadne nové povinnosti. Pre správne 

fungovanie systému stačí mať pri každej návšteve zberného miesta pri sebe svoju 

odpadovú kartu, ktorou sa preukážete. 

ČO JE ELWIS? 

Smart systém, ktorý využívajú už desiatky  

slovenských miest a obcí. Pomáha im 

získať prehľad o vyprodukovanom odpade 

z každej domácnosti. Bol vyvinutý 

slovenskými odborníkmi s dlhoročnou 

skúsenosťou s odpadovým 

hospodárstvom. Spája praktickú evidenciu 

v teréne, prehľadný softvér na analýzu dát 

a odborné poradenstvo pre efektívne 

riadenie odpadového hospodárstva samosprávy. Dôležitou súčasťou je tiež 

informačná kampaň pre občanov a ich osveta v súvislosti s odpadmi. Tento systém 

plánujeme v budúcnosti zaviesť aj pri evidovaní odpadu priamo z domácností 

formou QR kódov na vašich zberných nádobách a vreciach.  

Pre úspech systému je veľmi dôležitá pomoc a zapojenie vás, občanov. Len 

spoločnými silami môžeme znížiť množstvo produkovaného odpadu, nevyhadzovať 

naše peniaze na skládku, lepšie triediť, kompostovať a zabezpečiť kvalitné životné 

prostredie aj pre ďalšiu generáciu.  

O postupných krokoch budete podrobne informovaní. Zavádzané zmeny výrazne 

neovplyvnia doterajšie fungovanie zberného miesta. Dostanete informačné letáky 

s užitočnými informáciami. Prosíme vás o ich preštudovanie a spoluprácu. Všetky 

ďalšie otázky vám radi zodpovieme na obecnom úrade.  

 

 

ELWIS - Pre SMART obce bez odpadu 
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VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA www.menejodpadu.sk/elwis,  

http://www.meneodpadu.cz/
http://www.menejodpadu.sk/elwis

