
KOMPOSTOVANIE  - KOMPOSTÉRY 

  
Obci Nováčany bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu ako NFP v rámci projektu „Malá 

obecná kompostáreň“ a v rámci programu odpadového hospodárstva a zlepšenie kvality životného 

prostredia, z tejto dotácie obec zakúpila aj kompostéry pre aktívne domácnosti.  

Tento projekt mál prispieť k zníženiu množstva likvidovaného skládkovaného netriedeného 

komunálneho odpadu. Analýza odpadu v obci Nováčany ukázala, že až 52,4% objemu zmesového 

odpadu tvorí práve biologický odpad. Odpad zo zmesových košov je likvidovaný skládkovaním – 

spaľovaním a zároveň sa navyšujú náklady na likvidáciu odpadu.  

Separáciou biologického odpadu kompostovaním sa zároveň znižujú náklady na likvidáciu odpadu 

v obci Nováčany. Od roku 2021 sa zvýšili náklady na likvidáciu odpadu o 40%, a od roku 2022 

likvidácia odpadu o 60%. Aby obec nemusela zvyšovať poplatky za tuhý domový odpad na osobu,  

občania obce sa musia aktívne zapojiť do triedenia odpadu zo svojich domácnosti.     

Veríme, že priložený návod, ktorý bol spolu s kompostérom občanom vydaný, pomôže občanom 

správne kompostovať. Správne kompostovanie je alfou a omegou k zabezpečeniu dostatočne 

rýchleho rozkladu organického materiálu v kompostéroch, čím si zabezpečia dostatočnú kapacitu 

a kompostér si nezaplnia. 

 Domáce kompostovanie má niekoľko výhod: 

 používaním kompostérov dochádza k odstráneniu biologického odpadu zo zmesových košov, 
čo má za následok zníženie tvorby skládkových plynov, 

 ide o likvidáciu odpadu na mieste vzniku, čo je považované za najekologickejšie riešenie, 
keďže nie je potrebné odpad prevážať, 

 správnym kompostovaním nám vznika veľmi kvalitný kompost, ktorý po zapracovaní do pôdy 
pôsobí ako hnojivo. 

 

Čo do kompostérov patrí a čo nie? 

 



Výdaj kompostérov 

 Vážení občania, oznamujeme Vám, že Obec Nováčany začala vydávať kompostéry na domáce 

kompostovanie, a to pre každé súpisné číslo z aktívnou domácnosťou na základe Zmluvy o prenájme. 

Zmluvu môže podpísať a prevziať kompostér len vlastník nehnuteľnosti.    

Na každý (aktívny) obývaný dom pripadá 1 kus zdarma po podpise Zmluvy o prenájme.  

 piatok  29.04.2022  - od 14:00 do 18:00 hod. na Zbernom dvore obce Nováčany 
 sobotu 30.04.2022  - od 09:00 do 12:00 hod. na Zbernom dvore obce Nováčany  
 utorok  03.05.2022  - od 14:00 do 18:00 hod. na Zbernom dvore obce Nováčany 
 streda  04.05.2022  - od 14:00 do 18:00 hod. na Zbernom dvore obce Nováčany 
 štvrtok 05.05.2022  - od 14:00 do 18:00 hod. na Zbernom dvore obce Nováčany 
 piatok  06.05.2022  - od 14:00 do 18:00 hod. na Zbernom dvore obce Nováčany 
 sobota 07.05.2022  - od 09:00 do 12:00 hod. na Zbernom dvore obce Nováčany 

O ďalších termínoch výdaja kompostérov Vás budeme včas informovať.  

Upozorňujeme, že mimo stanovených termínov sa kompostéry nevydávajú! 

 

V prípade, že majú obyvatelia obce nadbytok biologického materiálu (tráva, lístie, konáre, ovocie a i.),               

je možné tento odpad ZADARMO priviesť na Malú obecnú kompostáreň za rampou po nahlásení na 

obecnom úrade na tel. čísle 055-466 4324. 

 

 

Upozorňujeme, že aj uloženie akéhokoľvek biologického odpadu do lesa, koryta rieky či na iný 

pozemok, je protizákonne a ide o založenie čiernej skládky. Pokuta za nelegálne uloženie odpadu 

na čiernej skládke sa môže vyšplhať až na sumu 1 500 eur. 

Vzhľadom na to, že sa blíži čas jarného upratovania, radi by sme upozornili na skutočnosť, že aj spaľovanie 

akéhokoľvek biologického odpadu je protizákonne.  

Spaľovanie je taktiež veľmi škodlivé, keďže ide o dym, ktorý je produktom nedokonalého spaľovania, 

obsahujúci dioxíny, oxid uhoľnatý a iné škodlivé plyny a látky. 


