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ÚVOD 
 

 Program odpadového hospodárstva mesta Strážske na roky 2016 - 2020 je tretím 
programom, ktorý mesto spracovalo.  

 Je vypracovaný pre komunálne odpady, ktoré vznikajú na území mesta, v súlade 
s ustanoveniami § 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a nadväzuje na záväznú časť POH Košického kraja na 
roky 2016 -2020, ktorá bola vydaná Všeobecne záväznou vyhláškou Okresného úradu Košice 
č. 1/2018 zo dňa 20. júla 2018, zverejnenou vo Vestníku vlády SR čiastka 6 zo dňa 20. júla 
2018.  

 Obsahovo je zostavený podľa Osnovy programu odpadového hospodárstva obce, ktorá 
je uvedená v prílohe č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch. 
 
 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

 

1.1  Názov obce     

 Strážske 

1.2  Identifikačné číslo obce    

 00325813 

1.3  Okres      

 Michalovce 

1.4  Počet obyvateľov obce    

 podľa SODB 2011 4416   

 k 15. 10. 2018   4421 

1.5  Rozloha katastrálneho územia obce  

 24,77 km2 

1.6  Obdobie, na ktoré sa program vydáva   

 2016 - 2020 
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2.   CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
 
2.1   Druh, množstvo a zdroj komunálnych odpadov vzniknutých v obci s rozlíšením na 

kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci program.  
 

 Mesto Strážske sa nachádza vo východnej časti Slovenska – v Košickom kraji, 
v severozápadnej časti okresu Michalovce, približne 17 km severne od okresného mesta 
Michalovce, v blízkosti administratívnej hranice košického a prešovského kraja, vo 
vzdialenosti od mestských sídel prešovského kraja a to 9 km od mesta Humenné a 15 km od 
mesta Vranov nad Topľou. Kataster mesta hraničí s územím obcí Nižný Hrabovec, 
Tovarnianska Polianka, Hudcovce, Brekov, Staré a Voľa. 

Mesto má 4 416 obyvateľov (údaj zo sčítania ľudu v roku 2011). V intraviláne obce je 
sústredená zástavba rodinných a bytových domov. Rodinných domov je 526, bytových 
domov je 32, v ktorých je 1010 bytov.  

Celková katastrálna výmera mesta je 2 477 ha.  

V štruktúre hospodárstva mesta Strážske má dominantný význam chemický priemysel. 
Výrobné aktivity podniku sú lokalizované najmä v západnej časti mesta -  v priemyselnom 
areáli Chemko Strážske. V severnej časti je areál Minioceliareň Strážske, ktorý sa v súčasnosti 
na hutnícku výrobu nevyužíva. Hlavným predmetom činnosti fungujúcich spoločností je 
výroba a predaj výrobkov organickej a anorganickej chémie.  

V priemyselnom areáli Chemko Strážske pôsobia firmy: CHEMKO a.s. Slovakia 
Bratislava; DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o. Strážske; Fiberstruct, s.r.o. Strážske; Duslo, a.s. Šaľa, 
ktoré spoločne vyrábajú chemické produkty anorganickej a organickej chémie akými sú 
svetelné stabilizátory a ich medziprodukty, formaldehyd, fenol-formaldehydové lepidlá, 
fenolické živice, močovino-formaldehydové lepidlá, kyselina dusičná, hnojivá. Ďalšie 
spoločnosti – TP 2, s.r.o.; EUROSPEDA, s.r.o. Humenné; CHEMSTROJ, s.r.o.; GASTROCHEMKO, 
spol. s r.o., Bratislava; Ekologické služby, a.s.; SIMOP SK, s.r.o. Bratislava - zabezpečujú 
obslužné činnosti pre chemickú výrobu v areáli a pre externých klientov. 

Poľnohospodárska pôda v katastri je zväčša vo vlastníctve fyzických osôb a užívajú ju 
organizácie na pestovanie obilnín, krmovín a viniča – Roľnícke družstvo Voľa, ITS Consulting, 
s.r.o., Bratislava. 

V meste je dom kultúry s knižnicou, základná škola, základná umelecká škola, centrum 
voľného času, materská škola, stredná odborná škola, Dom sociálnych služieb Lidwina 
a Harmónia, pošta, zdravotné stredisko, banka, kostoly, futbalové ihriská, kúpalisko, 
nákupné strediská a služby podnikateľov (reštaurácie, stavebné a stolárske práce, 
autoopravovňa, pneuservis, kaderníctvo a pod.). Všetky školy a školské zariadenia sú 
samostatné právne subjekty - školská jedáleň je v materskej škole a v základnej škole.  

V meste sú 3 reštaurácie, 2 kaviarne, 3 predajne rýchleho občerstvenia, 2 bary a 5 
pohostinstiev – všetky zariadenia prevádzkujú právnické osoby alebo fyzické osoby – 
podnikatelia. 

V celom meste sú vybudované miestne komunikácie, vrátane chodníkov, verejné 
osvetlenie, verejný vodovod a kanalizácia s čistiarňou odpadových vôd. Mesto má 
autobusovú a železničnú stanicu.  
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Nakladanie s odpadmi, starostlivosť o verejné priestranstvá a zelené plochy, vrátane 
cintorínov, v meste zabezpečuje Mestský podnik služieb mesta Strážske – príspevková 
organizácia s právnou subjektivitou, zriadená mestským zastupiteľstvom mesta Strážske. 
MsPS zabezpečuje starostlivosť o 28 ha zelených plôch v meste, vrátene mestského parku, 
a o 3 cintoríny. 

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov (s výnimkou biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne) a 
drobného stavebného odpadu na území mesta zabezpečuje MsPS.  

Pre svoju činnosť má, pre prevádzky Stredisko separovaného zberu, ul. Agátová č. 211 
a Stredisko technických služieb, ul. Obchodná č. 257, rozhodnutiami OÚ Michalovce, odbor 
starostlivosti o životné prostredie udelený súhlas: 

- na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie 

množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne, 

- na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátene zberného dvora a na 

nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v rámci územného obvodu 

Okresného úradu Michalovce, 

- na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, 

- na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti, (200 138 Drevo - ako 

palivo do 60 t ročne, 200 201 Biologicky rozložiteľný odpad - ako krmivo do 10 t ročne), 

- na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

vrátane ich prepravy v okrese Michalovce (zber odpadu z elektrozariadení), 

- na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 

- na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 t. 

MsPS zabezpečuje pravidelne každý piatok mobilný zber nadrozmerného odpadu. 
V prípade potreby zneškodnenia väčšieho množstva nadrozmerného odpadu a v prípade 
potreby zneškodnenia väčšieho množstva drobného stavebného odpadu (výmena okien, 
opravy v bytoch, výmena bytového jadra) MsPS na požiadanie zabezpečí pristavenie 
veľkoobjemového kontajnera. K dispozícii má 20 ks veľkoobjemových kontajnerov.  Občan 
môže drobný stavebný odpad v menších množstvách (vrece, ručný vozík, prívesný vozík) 
odovzdať na zbernom dvore č. 1 - Stredisko technických služieb na ulici Obchodnej č. 257 
počas prevádzkových hodín. Pre drobný stavebný odpad je zavedený množstvový zber 
a určený poplatok za 1 tonu. Váženie odpadu sa vykonáva na prenosnej nájazdovej 
automobilovej váhe VIDI SB 3000.  

Na zber zmesového komunálneho odpadu je pri rodinných domoch v meste 
umiestnených cca 550 ks zberných nádob o objeme 110 alebo 120 litrov. Pri bytových 
domoch  sú umiestnené zberné nádoby s objemom 1 100 litrov v počte 62 ks. Podnikatelia, 
pre ktorých je v meste zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, 
využívajú 94 ks zberných nádob o objeme 110 a 120 litrov a 71 ks zberných nádob 
s objemom 1 100 litrov.  

 Zložky komunálneho odpadu sú v rodinných domoch triedené do farebne odlíšených 
polyetylénových vriec, pri bytových domoch je umiestnených 35 ks viackomorových 
kontajnerov. Každá komora je označená nálepkou s určením druhu odpadu, ktorý do komory 
patrí.  
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Vytriedené odpady sú dotrieďované na Stredisku separovaného zberu. Hala 
separovaného zberu bola rekonštruovaná a modernizovaná v rokoch 2010-2011 v rámci 
projektu „Hala Strážske – separovaný zber odpadov“. V hale je inštalovaná dotrieďovacia 
linka na separovaný zber typu TL P3,5/TP8, výrobca TOPEKO, s.r.o. Trnava. Po vytriedení 
odpadov sa tieto lisujú v hydraulických paketovacích dvojkomorových lisoch typu EKOPACK B 
100.2 a EKOPACK A 300.2. Odpady v tvare balíkov sú zhromažďované v určených sekciách po 
obvode zadnej časti haly a podľa potreby aj pod prístreškom. Súčasťou technického 
vybavenia je vozidlo na zber triedeného odpadu FIAT DUCATO, vysokozdvižný vozík, 
elektronická váha typu JEV 3T, 2 ks paletové vozíky s váhou. Mesto má uzatvorenú zmluvu 
s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a. s. Bratislava, ktorá hradí náklady na 
zabezpečenie triedeného zberu v meste. 

V Stredisku technických služieb je v presne vyčlenených skladovacích priestoroch 
a určených kontajneroch sústredený zber najmä nebezpečných odpadov (žiarivky, 
autobatérie, použité batérie a akumulátory, odpadové motorové oleje, obaly obsahujúce 
zvyšky nebezpečných látok), elektroodpadu z domácností a jedlých olejov a tukov. Mobilný 
zber elektroodpadu z domácností zabezpečuje MsPS 3 x ročne.  

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre stromov - tzv. zelený 
odpad) môžu občania, ak tento odpad nekompostujú na domácich kompostoviskách, uložiť 
na zberných miestach, ktoré prevádzkuje MsPS.  

Zberné miesta sú zriadené takto: pri technických službách, pri zadnej bráne k záhradkárskej 
osade Sihoť, na ulici Zámočníckej (za otvoreným kanálom). 

Zber odpadu zo zberných miest zabezpečuje MsPS. V priestoroch strediska Technických 
služieb je inštalované zariadenie na úpravu odpadu, ktorá sa realizuje drvením, štiepkovaním 
na drviacom zariadení typu AG-1 a drvičke a štiepkovačke konárov typu DŠK – 30, ako aj 
v drviči – štiepkovači typu FAMI CHLIPPER, model CH-160. Ďalšie technické vybavenie 
zariadenia: traktor ZETOR 7011, traktor ZETOR 8441 Proxima, 2 vlečky, nakladač HON 053. 
Na váženie bola zakúpená nová elektronická váha s tlačiarňou VIDI SB 3000. Upravený odpad 
je zhromažďovaný vo veľkoobjemovom kontajneri a zhodnocuje sa na komunitných 
kompostoviskách - pri technických službách a na parcele mesta pri mestskom parku, alebo je 
odovzdávaný na využitie v domácnosti. Kompost sa využíva pri starostlivosti o zeleň v meste. 
Mesto má platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2016 o nakladaní 
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva č. 223/2016 zo dňa 3. 5. 2016. 

Produkcia odpadov za sledované obdobie rokov 2011 -2015 a pre porovnanie aj v roku 
20173 podľa kategórií je uvedená v tabuľke č. 1, podľa jednotlivých rokov v rozdelení podľa 
prílohy č. 3 k vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch  v tabuľkách č. 2 až 6. 
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Vznik odpadu v období rokov 2011- 2015: 
 

1. Podľa kategórií          Tabuľka č. 1 

Vznik odpadov podľa 
kategórií 

Vyprodukované množstvo odpadu v tonách 

v roku  
2011 

v roku  
2012 

v roku  
2013 

v roku  
2014 

v roku  
2015 

v roku  
2017 

Ostatný odpad  1743,108 1713,645 1598,333 1724,94 1777,774 1598,333 

Nebezpečný odpad 9,55 9,001 7,422 7,098 7,93 7,422 

C e l k o m 1752,658 1722,646 1605,755 1732,038 1785,704 1605,755 

 
2. Podľa rokov          Tabuľka č. 2 

ODPAD za rok 2011 Zhodnocovanie Zneškodňovanie 

katal. 
číslo Názov kateg. Spolu 

materiálové energetické inak* spaľovaním  skládkovaním inak 

t % t % t % t % t % t % 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 

150101 
obaly z papiera a 
lepenky 

O 44,170 44,170 100 
          

150102 obaly z plastov O 25,662 25,662 100 
          

150104 obaly z kovu O 3,500 3,500 100 
          

150105 kompozitné obaly O 7,500 7,500 100 
          

150107 obaly zo skla O 75,480 75,480 100 
          

160103 
opotrebované 
pneumatiky 

O 5,520 5,520 100 
          

170904 
zmiešané odpad zo 
stavieb... 

O 214,780 
        

214,78 100 
  

200101 papier a lepenka O 33,710 33,710 100 
          

200102 sklo O 5,000 5,000 100 
          

200121 žiarivky N 0,030 0,030 100 
          

200123 
vyr. zar. obsahujúce 
chlórfluorované 
uhľovodíky 

N 4,160 4,160 100 
          

200126 oleje a tuky N 0,700 
  

0,700 100 
        

100133 
batérie a 
akumulátory 

N 1,500 1,500 100 
          

200135 
vyradené el. a 
elektron. zar. 

N 3,160 3,160 100 
          

200136 
vyradené el. a 
elektron. zar. 

O 3,060 3,060 100 
          

200138 drevo O 52,500 
    

52,5 100 
      

200139 plasty O 12,086 12,086 100 
          

200201 BRO O 49,500 39,500 79,8 
  

10,000 20,2 
      

200301 ZKO O 1073,950 
        

1073,95 100 
  

200307 objemný odpad O 136,690 
        

136,690 100 
  

S  P  O  L U 1 752,658 264,038 15,1 0,70 0,04 62,500 3,6 0 0 1 425,420 81,3 0 0 

*  Drevo, BRO odovzdanie do domácnosti,   

          



 
8 

Tabuľka č. 3 

ODPAD za rok 2012 Zhodnocovanie Zneškodňovanie 

katal. 
číslo Názov kateg. Spolu 

materiálové energetické inak* spaľovaním  skládkovaním inak 

t % t % t % t % t % t % 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 

150101 
obaly z papiera a 
lepenky 

O 33,270 33,270 100 
          

150102 obaly z plastov O 24,742 24,742 100 
          

150104 obaly z kovu O 3,850 3,850 100 
          

150105 kompozitné obaly O 4,320 4,320 100 
          

150107 obaly zo skla O 48,600 48,600 100 
          

160103 
opotrebované 
pneumatiky 

O 5,680 5,680 100 
          

170904 
zmiešané odpad zo 
stavieb... 

O 268,550 
        

268,55 100 
  

200101 papier a lepenka O 43,727 43,727 100 
          

200102 sklo O 39,320 39,320 100 
          

200121 žiarivky N 0,250 0,250 100 
          

200123 
vyr. zar. obsahujúce 
chlórfluorované 
uhľovodíky 

N 4,950 4,950 100 
          

200126 oleje a tuky N 0,266 
  

0,27 100 
        

100133 
batérie a 
akumulátory 

N 0,365 0,365 100 
          

200135 
vyradené el. a 
elektron. zar. 

N 3,170 3,170 100 
          

200136 
vyradené el. a 
elektron. zar. 

O 4,410 4,410 100 
          

200138 drevo O 59,000 
    

59 100 
      

200139 plasty O 12,596 12,596 100 
          

200201 BRO O 49,000 39,000 79,6 
  

10 20,4 
      

200301 ZKO O 1049,890 
        

1049,89 100 
  

200307 objemný odpad O 66,690 
        

66,690 100 
  

S  P  O  L U 1 722,646 268,250 15,6 0,27 0,02 69,000 4,0 0 0 1 385,130 80,4 0 0 

*  drevo odovzdanie do domácnosti 
          

 
BRO odovzdanie do domácnosti 
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Tabuľka č. 4 

ODPAD za rok 2013 Zhodnocovanie Zneškodňovanie 

katal. 
číslo Názov kateg. Spolu 

materiálové energetické inak* spaľovaním  skládkovaním inak 

t % t % t % t % t % t % 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 

150101 
obaly z papiera a 
lepenky 

O 37,965 37,965 100                     

150102 obaly z plastov O 14,907 14,907 100                     

150104 obaly z kovu O 3,512 3,850 100                     

150105 kompozitné obaly O 4,770 4,770 100                     

150107 obaly zo skla O 43,820 43,820 100                     

160103 
opotrebované 
pneumatiky 

O 7,790 7,790 100                     

170904 
zmiešané odpad zo 
stavieb... 

O 307,290                 307,29 100     

200101 papier a lepenka O 23,400 23,400 100                     

200102 sklo O 17,820 17,820 100                     

200121 žiarivky N 0,000 0,000                       

200123 
vyr. zar. obsahujúce 
chlórfluorované 
uhľovodíky 

N 2,630 2,630 100                     

200125 jedlé oleje a tuky O 0,035 0,035 100                     

200126 oleje a tuky N 0,000                         

100133 
batérie a 
akumulátory 

N 0,141 0,141 100                     

200135 
vyradené el. a 
elektron. zar. 

N 4,651 4,651 100                     

200136 
vyradené el. a 
elektron. zar. 

O 3,000 3,000 100                     

200138 drevo O 34,000         34 100             

200139 plasty O 13,294 13,294 100                     

200201 BRO O 47,000 37,000 78,7     10 21,3             

200301 ZKO O 965,730                 965,73 100     

200307 objemný odpad O 74,000                 74,000 100     

S  P  O  L U 1 605,755 215,073 13,4 0 0 44,000 2,7 0 0 1 347,020 83,9 0 0 

*  drevo odovzdanie do domácnosti 
          

 
BRO odovzdanie do domácnosti 
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Tabuľka č. 5 

ODPAD za rok 2014 Zhodnocovanie Zneškodňovanie 

katal. 
číslo Názov kateg. Spolu 

materiálové energetické inak* spaľovaním  skládkovaním inak 

t % t % t % t % t % t % 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 

150101 
obaly z papiera a 
lepenky 

O 31,630 31,630 100                     

150102 obaly z plastov O 20,908 20,908 100                     

150104 obaly z kovu O 1,420 1,420 100                     

150105 kompozitné obaly O 4,500 4,500 100                     

150107 obaly zo skla O 38,000 38,000 100                     

160103 
opotrebované 
pneumatiky 

O 5,100 5,100 100                     

170904 
zmiešané odpad zo 
stavieb... 

O 402,900                 402,9 100     

200101 papier a lepenka O 25,380 25,380 100                     

200102 sklo O 35,360 35,360 100                     

200121 žiarivky N 0,000 0,000                       

200123 
vyr. zar. obsahujúce 
chlórfluorované 
uhľovodíky 

N 3,320 3,320 100                     

200125 jedlé oleje a tuky O 0,050 0,050 100                     

200126 oleje a tuky N 0,000                         

100133 
batérie a 
akumulátory 

N 0,015 0,015 100                     

200135 
vyradené el. a 
elektron. zar. 

N 3,778 3,778 100                     

200136 
vyradené el. a 
elektron. zar. 

O 2,338 2,338 100                     

200138 drevo O 51,000         51 100             

200139 plasty O 15,928 15,928 100                     

200201 BRO O 46,850 38,100 81,3     8,75 18,7             

200301 ZKO O 968,830                 968,83 100     

200307 objemný odpad O 74,730                 74,730 100     

S  P  O  L U 1 732,037 225,827 13,0 0 0 59,750 3,4 0 0 1 446,460 83,5 0 0 

*  drevo odovzdanie do domácnosti 
          

 
BRO odovzdanie do domácnosti 
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Tabuľka č. 6 

ODPAD za rok 2015 Zhodnocovanie Zneškodňovanie 

katal. 
číslo Názov kateg. Spolu 

materiálové energetické inak* spaľovaním  skládkovaním inak 

t % t % t % t % t % t % 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 

150101 
obaly z papiera a 
lepenky 

O 36,860 36,860 100                     

150102 obaly z plastov O 26,067 26,067 100                     

150104 obaly z kovu O 1,475 1,475 100                     

150105 kompozitné obaly O 7,750 7,750 100                     

150107 obaly zo skla O 52,200 52,200 100                     

160103 
opotrebované 
pneumatiky 

O 1,000 1,000 100                     

170904 
zmiešané odpad zo 
stavieb... 

O 444,390                 444,39 100     

200101 papier a lepenka O 27,700 27,700 100                     

200102 sklo O 16,140 16,140 100                     

200121 žiarivky N 0,180 0,180                       

200123 
vyr. zar. obsahujúce 
chlórfluorované 
uhľovodíky 

N 3,960 3,960 100                     

200125 jedlé oleje a tuky O 0,050 0,050 100                     

200126 oleje a tuky N 0,180 0,180 100                     

100133 
batérie a 
akumulátory 

N 0,170 0,170 100                     

200135 
vyradené el. a 
elektron. zar. 

N 3,440 3,440 100                     

200136 
vyradené el. a 
elektron. zar. 

O 2,440 2,440 100                     

200138 drevo O 75,000         75 100             

200139 plasty O 7,422 7,422 100                     

200201 BRO O 40,600 32,700 80,5     7,90 19,5             

200301 ZKO O 951,570                 951,57 100     

200307 objemný odpad O 87,110                 87,110 100     

S  P  O  L U 1 785,704 219,734 12,3 0 0 82,900 4,6 0 0 1 483,070 83,1 0 0 

*  drevo odovzdanie do domácnosti 
          

 
BRO odovzdanie do domácnosti 
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2.2 Triedený zber komunálnych odpadov 
 

Mesto od roku 2003 postupne zavádzalo na svojom území triedený zber zložiek 
komunálneho odpadu. Množstvo vytriedených zložiek z komunálneho odpadu podľa rokov je 
uvedené v tabuľkách č. 7 až 9: 

Tabuľka č. 7 
  Zhodnocovanie Zneškodňovanie 

Zložka 
kom.odpadu 

katal. 
číslo Názov Spolu 

materiálové energetické inak* spaľovaním  skládkovaním inak 

t % t % t % t % t % t % 

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

Triedený zber za rok 2011 

Papier 
150101 

obaly z papiera a 
lepenky 77,880 

44,170 56,72                     

200101 papier a lepenka 33,710 43,28                     

Sklo 
150107 obaly zo skla 

80,480 
75,480 93,79                     

200102 sklo 5,000 6,21                     

Plasty 
150102 obaly z plastov 

37,748 
25,662 67,98                     

200139 plasty 12,086 32,02                     

Kovy 150104 obaly z kovu 3,500 3,500 100,00                     

Kompozity 150105 
kompozitné 
obaly 

7,500 7,500 100,00                     

Pneumatiky 160103 
opotrebované 
pneumatiky 

5,520 5,52 100,00                     

Oleje 200126 oleje a tuky 0,700     0,700 100                 

BRO 
200201 BRO 

102,000 
39,50 38,73     10,0 9,80             

200138 drevo         52,5 51,47             

Batérie a 
akumulátory  

200133 
batérie a 
akumulátory 

1,500 1,500 100,00                     

Elektroodpad 

200121 žiarivky 

10,410 

0,030 0,29                     

200123 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

4,160 39,96                     

200135 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

3,160 30,36                     

200136 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

3,060 29,39                     

SPOLU 327,238 264,038 80,69 0,700 0,2 62,5 19,1             

Triedený zber za rok 2012 

Papier 
150101 

obaly z papiera a 
lepenky 76,997 

33,270 43,21                     

200101 papier a lepenka 43,727 56,79                     

Sklo 
150107 obaly zo skla 

87,920 
48,600 55,28                     

200102 sklo 39,320 44,72                     

Plasty 
150102 obaly z plastov 

37,338 
24,742 66,26                     

200139 plasty 12,596 33,74                     

Kovy 150104 obaly z kovu 3,850 3,850 100,00                     

Kompozity 150105 
kompozitné 
obaly 

4,320 4,320 100,00                     

Pneumatiky 160103 
opotrebované 
pneumatiky 

5,680 
5,680 

100,00                     

Oleje 200126 oleje a tuky 0,266     0,266 100                 

BRO 
200201 BRO 

108,000 
39,000 36,11     10,0               

200138 drevo         59,0               

Batérie a 
akumulátory  

200133 
batérie a 
akumulátory 

0,365 0,365 100,00                     

Elektroodpad 

200121 žiarivky 

12,780 

0,250 1,96                     

200123 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

4,950 38,73                     

200135 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

3,170 24,80                     

200136 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

4,410 34,51                     

SPOLU 337,516 268,250 79,5 0,266 0,08 69,0 20,4             
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Tabuľka č. 8 

  Zhodnocovanie Zneškodňovanie 

Zložka 
kom.odpadu 

katal. 
číslo Názov Spolu 

materiálové energetické inak* spaľovaním  skládkovaním inak 

t % t % t % t % t % t % 

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

Triedený zber za rok 2013 

Papier 
150101 

obaly z papiera a 
lepenky 61,365 

37,965 61,87                     

200101 papier a lepenka 23,400 38,13                     

Sklo 
150107 obaly zo skla 

61,640 
43,820 71,09                     

200102 sklo 17,820 28,91                     

Plasty 
150102 obaly z plastov 

28,201 
14,907 52,86                     

200139 plasty 13,294 47,14                     

Kovy 150104 obaly z kovu 3,850 3,850 100,00                     

Kompozity 150105 
kompozitné 
obaly 

4,770 4,770 100,00                     

Pneumatiky 160103 
opotrebované 
pneumatiky 

7,790 7,790 100,00                     

Oleje 
200125 

jedlé oleje a 
tuky 

0,035 0,035 100,00                     

200126 oleje a tuky 0,000                         

BRO 
200201 BRO 

81,000 
37,00 45,68     10,0 12,35             

200138 drevo         34,0 41,98             

Batérie a 
akumulátory  

200133 
batérie a 
akumulátory 

0,141 0,141 100,00                     

Elektroodpad 

200121 žiarivky 

10,281 

0,000 0,00                     

200123 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

2,630 25,58                     

200135 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

4,651 45,24                     

200136 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

3,000 29,18                     

SPOLU 259,073 215,073 83,02     44,00 16,98             

Triedený zber za rok 2014 

Papier 
150101 

obaly z papiera a 
lepenky 57,010 

31,630 55,48                     

200101 papier a lepenka 25,380 44,52                     

Sklo 
150107 obaly zo skla 

73,360 
38,000 51,80                     

200102 sklo 35,360 48,20                     

Plasty 
150102 obaly z plastov 

36,836 
20,908 56,76                     

200139 plasty 15,928 43,24                     

Kovy 150104 obaly z kovu 1,420 1,420 100,00                     

Kompozity 150105 
kompozitné 
obaly 

4,500 4,500 100,00                     

Pneumatiky 160103 
opotrebované 
pneumatiky 

5,100 5,100 100,00                     

Oleje 
200125 

jedlé oleje a 
tuky 

0,050 0,050 100,00                     

200126 oleje a tuky 0,000                         

BRO 
200201 BRO 

97,850 
38,100 38,94     8,75               

200138 drevo         51,0               

Batérie a 
akumulátory  

200133 
batérie a 
akumulátory 

0,015 0,015 100,00                     

Elektroodpad 

200121 žiarivky 

9,436 

0,000 0,00                     

200123 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

3,320 35,18                     

200135 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

3,778 40,04                     

200136 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

2,338 24,78                     

SPOLU 285,577 225,827 79,08     59,75 20,92             
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Tabuľka č. 9 

  Zhodnocovanie Zneškodňovanie 

Zložka 
kom.odpadu 

katal. 
číslo Názov Spolu 

materiálové energetické inak* spaľovaním  skládkovaním inak 

t % t % t % t % t % t % 

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

Triedený zber za rok 2015 

Papier 
150101 

obaly z papiera a 
lepenky 64,560 

36,860 57,09                     

200101 papier a lepenka 27,700 42,91                     

Sklo 
150107 obaly zo skla 

68,340 
52,200 76,38                     

200102 sklo 16,140 23,62                     

Plasty 
150102 obaly z plastov 

33,489 
26,067 77,84                     

200139 plasty 7,422 22,16                     

Kovy 150104 obaly z kovu 1,475 1,475 100,00                     

Kompozity 150105 
kompozitné 
obaly 

7,750 7,750 100,00                     

Pneumatiky 160103 
opotrebované 
pneumatiky 

1,000 1,000 100,00                     

Oleje 
200125 

jedlé oleje a 
tuky 

0,050 0,050 100,00                     

200126 oleje a tuky 0,180 0,180 100,00                     

BRO 
200201 BRO 

115,600 
32,70       7,9 6,83             

200138 drevo         75,0 64,88             

Batérie a 
akumulátory  

200133 
batérie a 
akumulátory 

0,170 0,170 100,00                     

Elektroodpad 

200121 žiarivky 

10,020 

0,180 1,80                     

200123 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

3,960 39,52                     

200135 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

3,440 34,33                     

200136 
vyradené elektr. 
a elektron. zar. 

2,440 24,35                     

SPOLU 302,634 219,734 72,61     82,90 27,39             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 Predpokladané množstvo vzniku komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu 

Druh a kategória 
odpadu 

 Množstvo 
odpadov 

rok 2015  

Iné* 
 Množstvo 
odpadov 

rok 2020 prognóza 

Iné* Zhodnotenie  Zneškodnenie Zhodnotenie  Zneškodnenie 

materiálové energetické spaľovaním skládkovaním materiálové energetické spaľovaním skládkovaním 

t % % % % % % t % % % % % % 

Nebezpečný odpad 7,930 0,44 100,0         27,80 2,42 67,19 0,18   0 32,63 

Ostatný odpad 1777,774 99,56 11,91     83,42 4,66 1119,10 97,58 48,08 0,76   40,93 10,23 

SPOLU 1785,704 100,0 12,31     83,05 4,64 1146,90 100,0 48,55 0,75   39,93 10,77 

    t  - % % % % % t % % % % % % 

1. ZKO O 1038,680         100   400,000         100   

2. DSO O 444,390         100   50,000         100   

3. BRO O 115,600   28,3       71,7 200,000   50       50 

4. 
BRKO 
jedlé oleje a tuky 

O 0,050   100         1,000   100         

5. 

Opotrebované 
batérie a 
akumulátory 

N 0,170   100         0,200   90       10 

6. 
Odpadové 
oleje 

N 0,180   100         0,500   80 10     10 

7. 
Opotrebované 
pneumatiky 

O 1,000   100 
  

      0,000             

8. 

Odpad z 
viacvrstvových 
komb. mat. 

O 7,750   100 
  

      35,000   90       10 

9. 
Elektronický 
šrot 

N 9,840   100 
  

      30,000   70       30 

10. 
Odpady z 
plastov 

O 7,422   100 
  

      50,000   62 5   5 28 

11. 
Odpady z ortuti 
(žiarivky) 

N 0,180   100 
  

      0,200   100         

12. 
Odpady z 
papiera 

O 27,700   100         150,000   95 4   1   

13. 
Odpady zo 
skla 

O 16,140   100         60,000   100         

14. 
Odpady z 
kovov 

O               200,000   98     2   

15. 
Odpadové 
obaly 

O 116,602   100         0,0             
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3.     VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU 
 
POH mesta Strážske na roky 2011-2015 bol vypracovaný v marci 2014 v nadväznosti na Program odpadového hospodárstva okresu Michalovce. 
Schválený bol rozhodnutím OU-Mi-OSZP-2014/05087-2 zo dňa 21.3.2014. 

3.1. Vyhodnotenie tabuľky POH : Prognóza odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie v cieľovom roku 2015 

Kategórie a druhy 
odpadov 

 Množstvo odpadov 

rok 2015 prognóza 

Iné*  Množstvo odpadov 

rok 2015 skutočnosť 

Iné* Zhodnotenie  Zneškodnenie Zhodnotenie  Zneškodnenie 

materiálové energetické spaľovaním skládkovaním materiálové energetické spaľovaním skládkovaním 

t % % % % % % t % % % % % % 

Nebezpečné 7,5 0,43 100         7,930 0,44 100,0         

Ostatné 1746,5 99,57 13,3     84,2 2,5 1777,774 99,56 11,91     83,42 4,66 

SPOLU 1754,0 100,0 13,7     83,8 2,5 1785,704 100 12,31     83,05 4,64 

  t % % % % % % t  - % % % % % 

1. ZKO 1200,0         100   1038,680         100   

2. DSO 300,0   10     90   444,390         100   

3. BRO 70,0   38       62 115,600   28,3       71,7 

4. 
BRKO 
jedlé oleje a tuky 

0,1   100         0,050   100         

5. 
Opotrebované 
batérie a akum 

0,3   100         0,170   100         

6. Odpadové oleje 0,5     100       0,180   100         

7. 
Opotrebované 
pneumatiky 

8,0   100         1,000   100         

8. 

Odpad z 
viacvrstvových 
komb. mat. 

5,0   100         7,750   100 
  

      

9. Elektronický šrot 10,0   100         9,840   100         

10. Odpady z plastov 15,0   100         7,422   100         

11. 
Odpady z ortuti 
(žiarivky) 

0,1   100         0,180   100         

12. Odpady z papiera 25,0   100         27,700   100         

13. Odpady zo skla 20,0   100         16,140   100         

14. Odpadové obaly 100,0   100         116,602   100         

 
*iné odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti 

       



Ciele odpadového hospodárstva do POH mesta na roky 2011-2015 boli prevzaté z POH 
Košického kraja do roku 2015. 

Dosiahnuté výsledky sa dajú zhodnotiť takto: 

1. Celková produkcia odpadov v roku 2015 v tonách za rok sa oproti roku 2011 zvýšila 
z 1 753 t na 1 786 t a v kg na 1 obyvateľa z 385 kg/rok  na 397 kg/rok. 

2. Produkcia ZKO v roku 2015 v tonách za rok sa oproti roku 2011 znížila o 172 t, (v roku 
2015 vyprodukovaných 1 039 t/rok a v roku 2011 vyprodukovaných 1 211 t/rok) a v kg 
na 1 obyvateľa klesla z 266 kg/rok  na 231 kg/rok.   

3. Produkcia DSO v rokoch 2011 a 2015 v tonách za rok sa zvýšila z 215 t na 444 t a v kg na 
1 obyvateľa zo 47 kg/rok  na 99 kg/rok.  

4. Množstvo vytriedených zložiek v rokoch 2011 a 2015 v tonách za rok kleslo zo 327 t  na 
303 t a v kg na 1 obyvateľa zo 72 kg/rok  na 67 kg/rok. 

5. V roku 2015 percento vytriedených zložiek odpadu dosiahlo hodnotu 16,9 %; cieľ 35 % 
sa nepodarilo dosiahnuť. 

6. Dosiahnutie cieľa pre BRKO je problematicky vyhodnotiteľné, nakoľko mesto 
nedisponuje údajom o množstve BRKO vzniknutých v roku 1995. Zavedením triedeného 
zberu sa z komunálneho odpadu vytrieďuje papier – ten sa odovzdáva na zhodnotenie, 
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (tzv. zelený odpad) a drevo – časť sa 
zhodnocuje kompostovaním na komunitných kompostoviskách, časť kompostujú 
občania na vlastných kompostoviskách a časť sa odovzdáva do domácností. Mestský 
podnik služieb zaviedol systém mulčovania zelených plôch v meste, čím sa produkcia 
BRO zo záhrad a parkov znížila. 

7. Mesto do roku 2015 nezaviedlo a ani v súčasnosti nezabezpečuje vykonávanie 
triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský a 
reštauračný odpad z domácnosti, s výnimkou použitého jedlého oleja, a to z dôvodu, že 
je to pre mesto ekonomicky neúnosné. 

8.  V roku 2015 bolo vyzbieraných celkom 10,2 t elektroodpadov z domácností, čo 
predstavuje 2,27 kg na 1 obyvateľa. 

9. Celé množstvo vytriedených odpadov z obalov bolo odovzdané na materiálové 
zhodnotenie. 

10. Všetky vyzbierané batérie a akumulátory boli odovzdané na spracovanie 
autorizovanému spracovateľovi. 

11. Žiadne z vytriedených opotrebovaných pneumatík neboli uložené na skládku. 

12. Občanmi vyprodukovaný DSO bol v celkovom množstve uložený na skládke. Produkcia 
DSO v roku 2015 dosiahla historicky najvyššiu hodnotu. 

Opatrenia, ktoré boli v POH  prijaté na dosiahnutie cieľov odpadového hospodárstva sa dajú 
vyhodnotiť nasledovne: 

a) zefektívnenie systému triedeného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom 

1) budovania dostatočných kontajnerových kapacít v meste,  

2) prehodnotenia umiestnenia kontajnerov v meste, 

3) doplnenia technického vybavenia pre stredisko separovaného zberu – AVIA - auto na 
zber vytriedených odpadov, 

4) zlepšenia informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov, 

5) propagácie domáceho kompostovania v rodinných domoch. 
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Opatrenie boli plnené postupne. Mesto má dostatočný počet kontajnerových stojísk, ktoré 
sú umiestnené na stanovených miestach. Auto na zber vytriedených odpadov FIAT DUCATO 
bolo zakúpené v roku 2016, nahradilo predtým využívanú AVIU. Obyvatelia sú o systéme 
zabezpečenia triedeného zberu trvalo informovaní na pravidelne aktualizovanej internetovej 
stránke mesta, na informačnej tabuli na obchodnom dome Laborec a tiež pravidelnými 
článkami v novinách Naše mesto.  

b)  zabezpečenie technického vybavenia na nakladanie s odpadmi zo zberných miest 
biologicky rozložiteľných odpadov a zabezpečenie technického  vybavenie pre komunitné 
kompostárne. 

Toto opatrenie sa, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov, do roku 2015 
nepodarilo zabezpečiť. V roku 2018 mesto požiadalo o nenávratný finančný príspevok na 
projekt „Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste Strážke“, 
na stavbu „Výstavba kompostoviska v meste Strážske“ a stavbu „Výstavba zberného dvora v 
meste Strážske“. 

c)  príprava technického zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domácností. 

Technické zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
z domácností je tak finančne náročné, že mesto ho zatiaľ nedokáže zabezpečiť z vlastných 
zdrojov. 
 

Na zabezpečenie informovanosti občanov mesto prijalo tieto opatrenia: 

1. Informáciu o spôsobe nakladania s odpadmi z obalov v meste prezentovať v novinách 

Naše mesto - termín: 1 x ročne 

Každoročne mesto pravidelne informuje občanov o spôsobe triedenia a zberu zložiek 

komunálneho odpadu v novinách Naše mesto (v roku 2015 to boli 3 články). 

2. Zabezpečiť exkurziu žiakov základnej školy na stredisku separovaného zberu aj 

s výkladom k spôsobu  nakladania s odpadmi z obalov v meste - termín: 1x ročne 

Každoročne organizuje mesto exkurziu žiakov Základnej školy v Strážskom na Hale 

triedeného zberu (v roku 2015 boli 2 exkurzie, jedna pre členov navštevujúcich Centrum 

voľného času Strážske). 

 

4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU 

Záväzná časť Programu odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020 je spracovaná  
v súlade s ustanovením § 3 ods. 3 a 4 a prílohou č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  

Obsahuje cieľové zameranie, ktoré je v súlade so záväznou časťou POH Košického kraja na 
roky 2016 - 2020. 
 
4.1 Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom 
 

Ciele pre roky 2016 - 2020 sú zamerané na: 
1. zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového 

komunálneho odpadu,  
2. zvýšenie podielu triedeného zberu, 
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3. znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na 
skládky odpadov,  

4. zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu. 
 
Tvorba odpadu je závislá od životnej úrovne obyvateľov mesta. Nepredpokladáme, že 
celkové množstvo odpadov sa bude znižovať. Predpokladáme však, že sa bude znižovať 
podiel skládkovaných odpadov a zvyšovať sa bude podiel zhodnocovaných odpadov – najmä 
materiálová recyklácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. 
 
Ciele odpadového hospodárstva boli do programu mesta prevzaté z Programu odpadového 
hospodárstva Košického kraja do roku 2020: 

1. Hlavným cieľom odpadového hospodárstva Košického kraja aj mesta do roku 2020 je 
minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a 
životné prostredie.  

2. Strategickým cieľom odpadového hospodárstva Košického kraja aj mesta do roku 2020 
je zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre 
komunálne odpady. 

3. Cieľ pre komunálne odpady je zvýšiť do roku 2020 prípravu na opätovné použitie 
a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti 
z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, 
najmenej na 50 % podľa hmotnosti.  

4. Cieľ pre BRKO je do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných BRKO na 35 % 
z celkového množstva (hmotnosť) BRKO vzniknutých v roku 1995. 

5. Cieľ pre papier a lepenku do roku 2020 je materiálové zhodnocovanie na 62 % 
a skládkovanie je potrebné znížiť na úroveň 1 %. 

6. Cieľ pre sklo do roku 2020 je materiálové zhodnocovania na 70 % a skládkovanie je 
potrebné znížiť na úroveň 3 %. 

7. Cieľ pre odpady z plastov do roku 2020 je materiálové zhodnocovania na 60 % 
a skládkovanie je potrebné znížiť na úroveň 5 %. 

8. Cieľ pre odpady zo železných a neželezných kovov do roku 2020 je materiálové 
zhodnocovania na 80 % a skládkovanie je potrebné znížiť na úroveň 2 %. 

9. Cieľ pre odpady z obalov do roku 2020 je miera zhodnotenia vo výške 47 % hmotnosti 
odpadov z obalov a skládkovanie je potrebné znížiť pod 10 %. 

10. Cieľ pre použité batérie a akumulátory je do roku 2020 dosiahnuť  minimálnu mieru 
recyklácie 60 % a pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich priebežné 
spracovanie u autorizovaného spracovateľa. 

11. Cieľ pre odpady z elektrických a elektronických zariadení je do roku 2020, v súlade 
s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov elektrozariadení, materiálovo 
zhodnotiť aspoň 70 % vyzbieraných odpadov tohto druhu. 

12. Cieľom pre odpadové oleje je do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového 
zhodnocovania 79  % s 10 % energetickým zhodnocovaním a 0 % skládkovaním. 
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 4.2 Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov a opatrenia na zabezpečenie 
informovanosti obyvateľov o triedenom zbere a o význame značiek na obaloch.  

Ciele:  

1. Zvýšiť úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy komunálnych odpadov, najmä 
pre papier a lepenku, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady tak, 
aby boli splnené ciele pre triedený zber komunálnych odpadov  

rok 2016 20%,  
rok 2017 30%,  
rok 2018 40%,  
rok 2019 50%,  
rok 2020 60%.  

2. Zvýšiť recykláciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií vrátane činnosti spätného 
zasypávania.  

3. Podporovať realizáciu projektov na opätovné používanie a prípravu opätovného 
používania v komunálnej sfére, napr. tzv. „centrá opätovného používania“.  

4. Zvýšiť kontrolnú činnosť všetkých orgánov štátneho dozoru odpadového hospodárstva a 
mesta za účelom dodržiavania právnych predpisov upravujúcich oblasť odpadového 
hospodárstva.  

 
Špecifické ciele: 

1. Zvyšovať uvedomenie občanov o potrebe a význame triedenia zložiek komunálnych 
odpadov, vrátane drobných stavebných odpadov a nebezpečných odpadov. 

2. Pripraviť a zaviesť systém prípravy na „opätovné“ používania odpadov. 

3. Zabezpečiť účinnú kontrolu správneho nakladania s odpadmi v meste. 

4. Podporovať predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 
formou domáceho a komunitného kompostovania. 

5. Zaviesť triedený zber  biologicky rozložiteľného tzv. zeleného odpadu z údržby verejnej 
zelene, z cintorína a z domácností a jeho zhodnotenie. 

6. Pripraviť zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a 
reštauračného odpadu pre domácnosti a jeho zhodnotenie. 

 

Hlavné aktivity pre Mestský úrad: 

1. Propagovať triedenie zložiek komunálneho odpadu prostredníctvom novín Naše mesto, 
mestského rozhlasu, letákov a pod. 
Termín: priebežne počas roka  

2. V spolupráci so správcami bytových domov informovať občanov o potrebe a význame 
triedenie zložiek komunálneho odpadu.   
Termín: priebežne počas roka a podľa požiadaviek správcov priebežne   

3. V spolupráci so základnou školou zabezpečiť exkurziu žiakov na stredisku separovaného 
zberu, aj s výkladom k spôsobu  nakladania s odpadmi v meste. 
Termín: 1 x ročne    
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4. V spolupráci so základnou školou a CVČ organizovať besedy o spôsobe nakladania 
s odpadmi v meste pre žiakov I. stupňa základnej školy. 
Termín: 1 x ročne     

5. V rámci letného prázdninového ateliéru, ktorý organizuje CVČ v júli pripraviť zadanie 
o recyklovaní a využívaní odpadu na výrobu nových vecí. 
Termín: v texte    

6. Pravidelne zverejňovať na informačnej tabuli, ktorá je umiestnená na OD Laborec, 
informácie o spôsobe nakladania s odpadmi v meste. 
Termín: v texte    

7. Pravidelne zverejňovať na webovom sídle mesta v časti Životné prostredie informácie 
o spôsobe nakladania s odpadmi v meste, vrátane údajov o produkcii jednotlivých 
druhov odpadov za rok.  
Termín: v texte     

8. Ekonomicky motivovať občanov k triedeniu: ak sa v priebehu roka 2019 dosiahne 
požadované % triedenia zložiek komunálneho odpadu t. j. 50% mesto zníži poplatok pre 
občanov na nasledujúci rok. 
Termín: v texte   
  

9. Zabezpečiť dostatočný počet kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad 
pre individuálnu bytovú výstavbu a záhradkárov. 
Termín: rok 2019 
     

10. Realizovať stavbu „Výstavba kompostoviska v meste Strážske“, vrátane technického 
vybavenia. 
Termín: rok 2019 
     

11. Realizovať stavbu „Výstavba zberného dvora v meste Strážske“. 
Termín:  rok 2019 
 

12. Vypracovať štúdiu s cieľom zabezpečiť pre potreby mesta čo najefektívnejší systém 
zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre domácnosti. 
Termín:  rok 2020 

 
Hlavné aktivity pre MsPS a mestskú políciu 

1. Na MsPS vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné 
použitie, 
Termín: rok 2019 
 

2. Zabezpečiť kontrolu nádob zo zmesovým komunálnym odpadom. 
Termín: priebežne počas roka  
    

3. Zverejňovať na stránke mesta a prípadne aj v novinách Naše mesto pozitívne aj 
negatívne prípady triedenia.  
Termín: priebežne počas roka      
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Značky na označovanie obalov 
 
Značka, ktorá znamená, že obal možno zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z 
ktorého je obal vyrobený.  
 

Napríklad: 

 
Uvedené označenie znamená, že obal je možné zhodnotiť a, že obal je vyrobený z Polypropylénu. 

 

Označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený: 
Materiály z plastov 

Materiál   Písomný znak  Číselný znak 

Polyetyléntereftalát PET 1 

Polyetylén vysokej hustoty HDPE 2 

Polyvinylchlorid PVC 3 

Polyetylén nízkej hustoty LDPE 4 

Polypropylén PP 5 

Polystyrén PS 6 

 
 Materiály z papiera a lepenky 

Materiál Písomný znak Číselný znak 

Vlnitá lepenka PAP 20 

Hladká lepenka PAP 21 

Papier PAP 22 

 
 

Materiály z kovov 

Materiál Písomný znak Číselný znak 

Oceľ FE 40 

Hliník ALU 41 

 

 



 
23 

Materiály z dreva 

Materiál Písomný znak Číselný znak 

Drevo FOR 50 

Korok FOR 51 

 
Materiály z textilu 

Materiál  Písomný znak Číselný znak 

Bavlna TEX 60 

Vrecovina, juta TEX 61 

 

 
 Materiály zo skla 

Materiál Písomný znak Číselný znak 

Bezfarebné sklo GL 70 

Zelené sklo GL 71 

Hnedé sklo GL 72 

 
 

Kompozity  Písomný znak: C 

Materiál  Číselný znak 

Papier a lepenka/rôzne kovy 80 

Papier a lepenka/plasty 81 

Papier a lepenka/hliník 82 

Papier a lepenka/cínový plech 83 

Papier a lepenka/plasty/hliník 84 

Papier a lepenka/plasty/hliník/cínový plech 86 

Plasty/hliník 90 

Plasty/cínový plech 91 

Plasty/rôzne kovy 92 

Sklo/plasty 95 

Sklo/hliník 96 

Sklo/cínový plech 97 

Sklo/rôzne kovy 98 
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Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nemožno od seba ručne oddeliť, je kompozit. 
Kompozity sa označujú písomným znakom C/skratkou materiálu, ktorý prevažuje. 

Napríklad obal z vrstevných materiálov – nápojový obal (škatuľa na džús): hlavnou zložkou je 

papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU) – označenie bude C/PAP. 

 
 

 

Značka, ktorá znamená, že obal je potrebné dať po použití do zbernej nádoby, smetného koša: 

 

 

5.  SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU 

 
5.1 Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych 

odpadov a aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné 
vybudovať. 
 

Zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a nadrozmerný odpad vznikajúci 
v meste je zneškodňovaný na skládke odpadov Hôrky - Pláne, ktorú prevádzkuje spoločnosť 
Ekologické služby, a. s. Strážske. Mesto má na základe zmluvy o budúcej zmluve zabezpečenú 
kapacitu na uloženie odpadov počas doby životnosti skládky. 

Občanmi vytriedené zložky komunálneho odpadu sa dotrieďujú na Stredisku 
separovaného zberu na ul. Agátovej. Spracovacia kapacita strediska je dostatočná. Odber 
vytriedených zložiek komunálneho odpadu zabezpečuje organizácia zodpovednosti 
výrobcov, s ktorou má mesto aj zberová spoločnosť MsPS uzatvorenú zmluvu. 

Na Stredisku technických služieb môže občan odovzdať nebezpečné odpady (žiarivky, 
autobatérie, použité batérie a akumulátory, odpadové motorové oleje, obaly obsahujúce 
zvyšky nebezpečných látok), elektroodpad z domácností a jedlé oleje a tuky. 

Problém je so zhodnotením biologicky rozložiteľného odpadu (tzv. zelený odpad). 
Mesto zaviedlo systém zberných miest pre tento odpad od obyvateľov. Terajší systém 
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prevádzkovania zberných miest biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý funguje na základe 
„uvedomelosti“ občana sa neosvedčuje. Na zberné miesta, keďže sú voľne prístupné aj 
autami, je ukladaný aj stavebný odpad nielen občanmi mesta ale aj drobnými podnikateľmi 
z mesta a okolia so zameraním na stavebnú činnosť. Problematiku biologicky rozložiteľného 
odpadu chce mesto riešiť jednak realizáciou projektu „Predchádzanie vzniku BRKO 
obstaraním záhradných kompostérov v meste Strážske“ a tiež realizáciou stavby „Výstavba 
kompostoviska v meste Strážske“, ktorá zahŕňa výstavbu kompostoviska vrátane 
technického vybavenia. 

Trávnatú zelenú hmotu mesto kompostuje na komunitných kompostoviskách a tiež 
odovzdáva na skrmovanie občanom, ktorí chovajú domáce zvieratá. Množstvo tohto odpadu 
z verejných priestranstiev je minimalizované tým, že tieto plochy sa nekosia ale mulčujú. 
Časť drevného odpadu z výrubu a orezávania stromov, jednak od občanov a jednak 
vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene, je odovzdávaná na zhodnotenie do domácností, kde 
sa využíva ako palivo. Problém predstavujú konáre, ktoré MsPS čiastočne štiepkuje a využíva 
v procese kompostovania. Kapacita štiepkovacieho zariadenia v súčasnosti nepostačuje. 

 Problém je aj so zhodnotením biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, pretože 
chýba koncový spracovateľ. Výstavba zariadenia na konečné spracovanie tohto druhu 
odpadu v meste je finančne neefektívna, vzhľadom na produkované množstvá odpadu 
ročne. Preto mesto zvažuje, pri zhodnocovaní tohto druhu odpadu, využitie kapacity 
prípadného spracovateľského zariadenia v niektorom z okolitých okresných miest alebo 
spoluprácu s prevádzkou spoločnosti EBA, s.r.o. Bratislava v Strážskom, ktorá má súhlas na 
zhodnocovanie tohto druhu odpadu s celkovou kapacitou  zariadenia 10 000 t.  

 Mesto Strážske doteraz nezaviedlo a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu 
komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z 
domácnosti, s výnimkou použitého jedlého oleja, a to z dôvodu, že je to pre mesto 
ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno 
pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej 
hranice sadzby miestneho poplatku. Spôsob zhodnocovania tohto druhu odpadu zohľadňuje 
súčasné finančné možnosti mesta. 

 
5.2 Údaje o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomie obyvateľstva v oblasti 

nakladania s komunálnymi odpadmi. 
  
 Mesto v snahe zvyšovať povedomie obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi 
odpadmi a informovať o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov, o prínose jeho 
zhodnocovania a o negatívach jeho zneškodňovania: 

- dvakrát ročne predkladá správu o nakladaní s odpadmi (za polrok a kalendárny rok) 
poslancom mestského zastupiteľstva, 

- minimálne raz ročne v novinách Naše mesto prezentuje informácie o spôsobe 
nakladania s odpadmi v meste, 

- raz ročne v novinách Naše mesto prezentuje informácie o produkcii odpadov 
a spôsobe ich zneškodnenia a zhodnotenia za kalendárny rok, 

- v spolupráci so základnou školou zabezpečuje exkurziu žiakov na stredisku 
separovaného zberu, aj s výkladom k spôsobu  nakladania s odpadmi v meste, 

- v spolupráci so základnou školou a CVČ organizuje besedy o spôsobe nakladania 
s odpadmi v meste pre žiakov I. stupňa základnej školy, 



 
26 

- pravidelne zverejňuje na webovom sídle mesta v časti Životné prostredie 
informácie o spôsobe nakladania s odpadmi v meste, vrátane údajov o produkcii 
jednotlivých druhov odpadov za rok,  

- pravidelne zverejňuje na informačnej tabuli, ktorá je umiestnená na OD Laborec, 
informácie o spôsobe nakladania s odpadmi v meste. 

 
5.3 Rozsah finančnej náročnosti programu 

 

Projekt „Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste Strážske“  

Rozpočet: 119 tis. eur 

Stavba „Výstavba kompostoviska v meste Strážske“ 

Rozpočet: 434 tis. eur 

Stavba „Výstavba zberného dvora v meste Strážske“ 

Rozpočet: 377 tis. eur 

 

6.  INÉ 

 

6.1  Potvrdenie spracovateľa údajov 

 

6.1.1 Meno a priezvisko spracovateľa programu 

 Marta Bočková, referent pre životné prostredie Mestského úradu Strážske 

 
 

6.1.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu 

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta 

 
 

 

 

7.  PRÍLOHOVÁ ČASŤ 

 
 

7.1  Rozhodnutia správnych orgánov vydané pre MsPS mesta Strážske vo veci odpadov 

7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva 


