
Nespaľujte domový odpad, spaľovanie zabíja iných aj vás.   

Za spaľovanie záhradného a domáceho odpadu hrozí občanovi 

pokuta až do výšky 1500 eur! 

 

https://www.minzp.sk/spravy/2019/marec/za-vypalovanie-suchej-travy-konarov-hrozi-pokuta.html 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Vážení Košarovčania, 

 

následkom znečisteného ovzdušia zomrie v Európe ročne až 800 000 ľudí, ďalšie milióny ľudí trpia rôznymi 

zdravotnými poruchami a priemerná dĺžka života sa skracuje o viac ako 2 roky.  Pri spaľovaní domáceho 

odpadu v ohniskách, sudoch či pieckach a kotloch uniká do okolia obrovské množstvo nebezpečných toxických 

látok. Tieto toxické látky následne zamorujú ovzdušie v širokom okolí a v podobe toxického spádu zamorujú 

aj pestované potraviny a pôdu. 

 

Spaľovanie lístia, slamy, záhradného odpadu a nevysušeného dreva uvoľňuje do okolia okrem škodlivých 

dechtov a kysličníka uhoľnatého aj nebezpečné množstvá dioxínov, ktoré spôsobujú množstvo závažných 

ochorení a poškodenie ešte nenarodených detí. Dym zo spaľovania dráždi dýchacie ústrojenstvo a znečisťuje 

ovzdušie, čo okrem iného zhoršuje priebeh chronických respiračných onemocnení a infekcií dýchacích ciest, 

vrátane koronavírusovej infekcie. 
 

Spaľovanie plastov, starého nábytku a drevotriesky, odpadu z gumy, ale aj šatstva a textílií  uvoľňuje do 

okolia množstvo škodlivín dráždiacich a poškodzujúcich dýchacie ústrojenstvo,  množstvo toxínov a taktiež  

veľké množstvá nebezpečných dioxínov. Tie sa akumulujú v telách organizmov a v pôde , kde vydržia stovky 

rokov a spôsobujú okrem iného rakovinu, poškodenie ešte nenarodených detí v tele matky, poruchy imunity, 

hormonálne poruchy, srdcovo-cievne poruchy a nervové poruchy .  V prípade vážnejšieho zamorenia hrozí 

občanovi okrem vysokej pokuty aj trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia! 
 

 

Vďaka viacerým prípadom väčšieho zamorenia našej obce toxickým 

spádom je situácia v obci priebežne monitorovaná a vyhodnocovaná. 

Spaľovanie akýchkoľvek odpadov môžete aj vy sami nahlásiť priamo 

polícii na číslo 158, pričom bude následne na miesto vyslaná hliadka. 

 
 

Domáce spaľovanie odpadov je jeden z úplne najnebezpečnejších spôsobov nakladania s odpadmi.  

Súčasné podmienky v našej obci umožňujú účinnú separáciu recyklovateľného odpadu, čím je možné 

množstvo ostatného domového odpadu zredukovať naozaj na minimum. Pre nadrozmerný odpad zabezpečuje 

obec dvakrát ročne veľkokapacitný kontajner a v prípade väčšieho množstva nadrozmerného odpadu si môžete 

veľkokapacitný kontajner za poplatok sami objednať, napríklad aj prostredníctvom obecného úradu. Záhradný 

a biologický odpad je možné veľmi dobre kompostovať na naozaj kvalitné prírodné hnojivo - kompost. 
 

Vidiek bol vždy považovaný za synonymum zdravia a zdravý vidiecky vzduch by nám mohli obyvatelia 

priemyselných krajov doslova závidieť.  Už samotné kúrenie počas vykurovacej sezóny nášmu ovzdušiu 

neprospieva, neznečisťujme si ho preto zbytočne a spoločným úsilím vytvárajme zdravé prostredie pre nás i 

pre naše deti. 
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