
Mesto Strážske návrh riešení zber 
a nakladanie s odpadmi v meste 

 

 

1 Strážske 

Mesto Strážske  v súčasnosti patrí do okresu Michalovce, historicky leží v regióne Horný 
Zemplín.  Strážske leží v laboreckom výbežku Východoslovenskej nížiny, v nadmorskej výške okolo 133 
m s rozlohou 24, 77 km2. Mestom tečie rieka Laborec. Strážske získalo štatút mesta v roku 1989. 
K 17.03.2021 žije v meste 4264 obyvateľov. Viac ako polovice 2273 žije v bytových domoch a 1874 
v rodinných domoch. V rómskej osade na Laboreckej ulici žije 117 obyvateľov. Spolu je v Strážskom 
1350 domácností.  

Obr.č.1. mesto Strážske. Zdroj www.straske.sk 

 
 



2 Zoznam skratiek 
 
KO              komunálny odpad 
ZKO            zmesový komunálny odpad 
BRO            biologicky rozložiteľný  odpad 
KBRO          kuchynský biologicky rozložiteľný odpad 
EÚ               európska únia 
D2D            door to door - zber od dverí 
PAYT           plať za to, čo vyhodíš / množstvový zber 
MBU           mechanicko-biologická úprava 
IBV              individuálna bytová výstavba 
KBV             komplexná bytová výstavba 
ZD               zberný dvor 
SVB             spoločenstvo vlastníkov bytov 
 
 
 
 

3 Ciele v oblasti odpadového a obehového hospodárstva 
 

V tomto bode poukážeme na základné rámce, ktoré ovplyvňujú zber a nakladanie s odpadmi v meste 
Strážske. Ide predovšetkým o ciele a legislatívu EÚ a SR. 

3.1 Legislatíva a ciele EÚ 

       Hlavné ciele odpadovej politiky EÚ sú: 

1. Znižovanie množstva vyprodukovaného odpadu. 

2. Maximalizovanie recyklácie a opätovného použitia. 

3. Obmedzenie spaľovania recyklovateľných materiálov. 

4. Postupná redukcia skládkovania odpadu. 

5. Zabezpečenie úplnej implementácie opatrení v oblasti odpadu vo všetkých členských štátoch. 
 
Podľa súčasnej legislatívy EÚ (Rámcová smernica o odpadoch a Smernica o skládkach odpadov) 
revidovanej v roku 2018 Balíkom obehového hospodárstva (Circular Economy Package), 
musia členské štáty EÚ v oblasti nakladania s KO: 

1. Prijať opatrenia podporujúce predchádzanie vzniku odpadov ako aj obsahu nebezpečných látok 
v materiáloch, splniť záväzné ciele pre predchádzanie vzniku odpadov, rozvíjať a podporovať 
informačné kampane s cieľom zvýšiť povedomie o problematike predchádzania vzniku odpadu a 
znečisťovania odpadom. 

2. Splniť záväzné ciele pre recykláciu a prípravu na opätovné používanie KO, ktoré majú byť splnené 
do rokov 2025 a 2030, a 2035. 

3. Splniť záväzný cieľ pre skládkovanie KO do roku 2035. 

4. Uplatňovať prísnejšie metódy a pravidlá na výpočet pokroku smerom k týmto cieľom. 

5. Zaviesť prísnejšie štandardy pre triedený zber KO, posilniť uplatňovanie odpadovej hierarchie 
pomocou ekonomických nástrojov a dodatočných opatrení na prevenciu tvorby odpadov. 



6. Prijať opatrenia, ktoré zabezpečia plnenie minimálnych požiadaviek pre systémy rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov (RZV). Výrobcovia sú podľa nich zodpovední za zber použitého tovaru, 
triedenie a ich recykláciu. Od výrobcov sa bude požadovať, aby na tento účel platili finančný 
príspevok vypočítaný na základe spracovateľských nákladov. 

 

3.1.1 Ciele a opatrenia pre nakladanie s komunálnymi odpadmi v EÚ 

 

Členské štáty príjmu opatrenia, ktoré: 

● podporujú opätovné použitie výrobkov a vytváranie systémov na propagáciu opráv a činností 
opätovného použitia, predovšetkým elektrických a elektronických zariadení, textílií a nábytku, ako 
aj obalových a stavebných materiálov a výrobkov; 

● zabezpečia, že do roku 2030 sa zníži množstvo potravinového odpadu v prvovýrobe, pri spracúvaní 
a výrobe, maloobchodnej a inej distribúcii potravín, v reštauráciách a stravovacích službách, ako aj 
v domácnostiach o 50 % na obyvateľa; 

● pomocou používania hospodárskych nástrojov poskytnú stimuly pre uplatňovanie odpadovej 
hierarchie ako napr.: poplatky za skládkovanie a spaľovanie odpadu, množstvové zbery, finančné 
stimuly na darovanie potravín, zálohovacie systémy. 

● zabezpečia dosiahnutie nasledovných cieľov na prípravu opätovného používania a recyklácie KO: 

2025       55% 
2030       60% 
2035       65% 

● zabezpečia  do roku 2035 zníženie množstva KO ukladaného na skládky odpadov na max. 10 % 
z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu (podľa hmotnosti). 

 
 

 

Obrázok č.2:   Hlavné ciele a opatrenia ovplyvňujúce nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v EÚ (Zdroj: ECN, 2019)   
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3.1.1.1   Biologicky rozložiteľné odpady 

Na podporu zavádzania triedeného zberu BRO boli na úrovni EÚ prijaté pre členské štáty tieto 
opatrenia: 

● Do 31. decembra 2023 zavedú členské štáty EÚ povinný triedený zber BRO alebo triedenie 
a recykláciu BRO pri zdroji (t. j. domáce kompostovanie). Odpad s podobnou biologickou 
odbúrateľnosťou a kompostovateľnosťou má byť zvážaný spolu s BRO; 

● k 1. januáru 2027 nie je mechanicko-biologická úprava (MBU) zahrnutá ako recyklácia, to 
znamená, že BRO odpad vstupujúci do aeróbnej alebo anaeróbnej úpravy môže byť uznaný ako 
recyklovaný len v prípade, ak bol vyzbieraný oddelene alebo ak bol triedený pri zdroji. Materiál, 
ktorý prestáva byť odpadom, ktorý sa má použiť ako palivo alebo iný prostriedok na výrobu 
energie, alebo sa má spáliť, spätne zasypať alebo ukladať na skládky, sa však nesmie započítať k 
dosahovaniu cieľov v oblasti recyklácie. 

Rámcová smernica o odpadoch teda nariaďuje v členských štátoch zavedenie triedeného zberu BRO. 
Ten pozostáva z dvoch hlavných častí: Kuchynský a reštauračný biologicky rozložiteľný odpad 
s katalógovým označením 200 108 (ďalej len „KBRO“) a  

Zelený biologicky rozložiteľný s kat. označením 200 201 (ďalej len „zelený BRO“).  
KBRO produkovaný v samosprávach pochádza z domá 
cností, reštaurácií, dodávateľov a maloobchodov. Podobný odpad pochádzajúci zo závodov na výrobu 
potravín má byť považovaný za odpad nepochádzajúci zo samosprávy. 

V marci 2020 bol prijatý Akčný plán obehového hospodárstva, so zámerom nastaviť rámce na 
znižovanie množstva odpadov, zvyšovanie recyklačných kapacít a stimulovať trh s druhotnými 
surovinami. Dokument zdôrazňuje, že “vysokokvalitná recyklácia je závislá od efektívneho triedenia 
odpadu” a navrhuje “harmonizovať systémy triedeného zberu”, s prihliadaním na regionálne a 
miestne podmienky v rozsahu od mestských, až po najvzdialenejšie región 

 

3.2  Ciele a legislatíva SR 

Ciele Slovenskej republiky v oblasti odpadového a obehového hospodárstva sa vyznačujú 
aproximáciou slovenských právnych predpisov s právnymi aktami Európskej únie. A práve európska 
legislatíva udáva smerovanie a rámce, ustanovuje pravidlá a zaväzuje členské štáty plniť dohodnuté 
minimálne ciele. To všetko výrazne ovplyvňuje slovenskú legislatívu a strategické dokumenty v oblasti 
OH. Najvýznamnejším strategickým dokumentom v odpadovom hospodárstve SR je Program 
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „POH SR“). Okrem iného obsahuje: 

● charakteristiku aktuálneho stavu OH a odhad budúceho vývoja určených prúdov odpadu, 

● cieľové smerovanie nakladania s určenými prúdmi odpadov a množstvami odpadov v určenom 
čase a opatrenia na ich dosiahnutie, 

● opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len 
„BRKO“) ukladaných na skládky odpadov, 

● opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie KO... 

 
 



 

 

Základnou „barličkou“ v tomto smere je    
záväzná päťstupňová odpadová hierarchia, od 
ktorej sa odvíja európska aj národná legislatíva, 
ciele a zavádzané opatrenia na dosiahnutie 
týchto cieľov. 

 

 
Obr.č.3. Odpadová hierarchia 

3.2.1 Ciele s významným vplyvom na samosprávy 

Z pohľadu samospráv a KO sú dôležité hlavne dva ciele, ktoré ovplyvňujú alebo v blízkej budúcnosti 
budú ovplyvňovať nakladanie s KO v obciach. Sú to: 

Tzv. recyklačné ciele. Recyklácia KO patrí medzi dôležité indikátory obehového hospodárstva. SR 
postupne prijíma opatrenia, ktorých úlohou je splniť záväzné ciele v oblasti prípravy na opätovné 
použitie a recyklácie KO. 

     CIELE 

pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu KO 

     

                

   bez uplatnenia posunu 

lehoty plnenia 
  s uplatnením posunu 

lehoty plnenia* 

   

            

   do roku 2025                

min. 55 % 
   do roku 2025                

min. 50 % 

    

              

   do roku 2030                

min. 60 % 

   do roku 2030                

min. 55 % 

    

              

   do roku 2035                

min. 65 % 

   do roku 2035                

min. 60 % 

    

             

       do roku 2040                

min. 65 % 

    

 

*Posun plnenia týchto cieľov až do piatich rokov je možný za predpokladu, že členský štát v roku 2013 pripravil na opätovné 
použitie a recykloval menej ako 20 % alebo skládkoval viac než 60 % KO. MŽP SR doteraz o tento posun nepožiadalo. 



Tzv. skládkovacie ciele. Skládkovanie je ďalším dôležitým ukazovateľom stavu OH a uplatňovania 
odpadovej hierarchie. Preto je nevyhnutné prijímať opatrenia, ktoré zabezpečia znižovanie množstva 
KO ukladaných na skládkach odpadov. 

 

     CIELE 

pre znižovanie množstva skládkovaných  KO 

     

                

   bez uplatnenia posunu 

lehoty plnenia 
  s uplatnením posunu 

lehoty plnenia* 

   

               

    do roku 2035                

max. 10 %                       

z celkového 

množstva KO 

  do roku 2035                

max. 25 %                            

z celkového 

množstva KO 

 do roku 2040                

max. 10 %                            

z celkového 

množstva KO 

  

*Posun plnenia týchto cieľov až do piatich rokov je možné za predpokladu, že členský štát v roku 2013 ukladal na skládky viac 

ako 60 % svojho komunálneho odpadu. MŽP SR doteraz o tento posun nepožiadalo. 

Medzi ďalšie relevantné ciele SR, ktoré sú uvedené v návrhu POH SR na roky 2021 – 2025 (momentálne 
je v procese pripomienkovania v rámci SEA) patria: 

● Znížiť podiel BRKO v zmesovom KO na 25 % do roku 2025. 

● Vytvorenie funkčného systému pre textil v zákone o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 
2025. 

● Dosiahnuť do 31. decembra 2025 mieru recyklácie odpadov z obalov najmenej vo výške 65 % 
z celkovej hmotnosti obalov uvedených na trh. 

● Zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu stavebných odpadov vrátane spätného 
zasypávania na 70 %. 

    

3.3  Legislatíva SR 

 

Nakladanie s KO sa v SR riadi zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorý 
definuje základné pojmy; stanovuje základné rámce nakladania s jednotlivými druhmi odpadov; 
povinnosti a práva pôvodcov odpadov, držiteľov odpadov, orgánov miestnej samosprávy; pôsobnosť 
orgánov štátnej správy OH atď. 

Ďalej sú to predovšetkým: 

● Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 

● Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 348/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 



● Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení neskorších predpisov 

● Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov 

● Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov 

● Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 
odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. 

 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že mesto „má v rukách“ ako bude OH na území obce vyzerať, aké 
zberné nádoby sa budú používať, aká bude frekvencia vývozu, čo a ako sa bude zbierať, či bude na 
území obce napr. zberný dvor alebo kompostáreň, ktoré firmy budú a nebudú nakladať v obci s 
odpadmi atď. Medzi jej základné povinnosti patrí zaviesť a zabezpečovať zber KO od ich pôvodcov. 
V zákone sú striktne stanovené tie druhy KO, ktorých zber je obec povinná zaviesť a zabezpečovať 
alebo je povinná umožniť zaviesť v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov. 

 

3.3.1  Biologicky rozložiteľné komunálne odpady 

Dosiahnutie vyššie spomínaných cieľov nie je možné bez zmeny prístupu k BRO, ktoré tvoria 

hmotnostne najvýznamnejšiu zložku zmesových komunálnych odpadov (ďalej len „ZKO“). 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) ukladá v § 81 ods. 7 písm. b) obciam povinnosť zabezpečiť 
zavedenie a vykonávanie triedeného zberu KBRO. 

Rozsah KBRO, ktoré je obec povinná triediť: 

1. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ďalej len KBRO) okrem toho, ktorého pôvodcom je 
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 
stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“), 

2. jedlé oleje a tuky z domácností a 

3. biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej len BRO ). 

Obec je povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis 

celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci (§ 81 ods. 7 

písm. h) zákona o odpadoch).  

Toto ustanovenie sa týka aj systému nakladania s KBRO. Obec vo všeobecne záväznom nariadení 

(ďalej len „VZN o odpade“) upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva aj podrobnosti o:  

▪ nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

▪ nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne,                                                                                                                                  

▪ spôsobe a podmienkach triedeného zberu jedlých olejov a tukov,  

▪ dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre 

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu sa považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa v IBV; ak to neumožňujú technické 

problémy vykonávania zberu, najmä v riedko osídlených oblastiach, za primeranú vzdialenosť sa 



považuje miesto zberu zmesového odpadu. Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v KBV sa považuje miesto zberu zmesového odpadu. 

Minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu z domácností sú určené v prílohe. 

 

Tabuľka č.1. Zberové frekvencie podľa typu nádoby. Správne navrhnutou nádobou viete ovlyvniť počet zvozov 
ročne. 

 

4 Analýza súčasného stavu komunálnych odpadov v meste. 

 

Mesto  Strážske 

Okres : Michalovce 

Počet obyvateľov celkovo k 3/2021 4264  

z toho  počet obyvateľov v IBV : 1874 

             počet obyvateľov v KBV : 2273 

             počet obyvateľov v rómskej osade    117 

Počet domácností celkovo:  1370 

z toho domácností v IBV:    468 

            domácností v KBV:   882 

            Domácností v rómskej osade 20 

Počet zberných miest podnikateľských subjektov 129 

Tabuľka č. 2 . Počet obyvateľov mesta, počet domácností a zberných miest podnikateľských subjektov 

 
Miera triedenia odpadov v meste má klesajúcu tendenciu. V roku 2020 sa pohybovala pod úroveň 
30%. Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na osobu a rok klesá v súčasnosti sa 
pohybuje na úrovni 400 kg / os. /rok.  Z toho ZKO tesne nad úrovňou 200kg /os. / rok. 
 



Por. 
Číslo 

Kód 
odpadu 
podľa 

Katalógu 
odpadov 

Názov odpadu podľa Katalógu 
odpadov 

odpad vyzbieraný občanmi mesta 
(vrátane výkupní kovov a školských zberov) 

tony za rok 

2018 2019 2020 

1 20 01 01 Papier a lepenka 76,134 77,170 75,755 

2 20 01 02 Sklo 49,302 48,278 54,707 

3 20 01 03 VKM na báze lepenky 2,112 2,615 2,847 

4 20 01 10 Šatstvo 6,350 2,430 4,550 

5 20 01 40 01 Meď, bronz, mosadz 4,139 1,748 0,752 

6 20 01 40 02 Hliník 4,803 3,845 1,868 

7 20 01 40 05 Železo a oceľ 1 041,149 343,417 217,227 

8 20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0,033 0,154 0,304 

9 20 01 23 
Vyradené zariadenia obsahujúce 
chlórfluorované uhľovodíky 

3,180 2,194 3,040 

10 20 01 25 Jedlé oleje a tuky 0,195 0,165 0,225 

11 20 01 26 Oleje a tuky iné ako v 200125 0,177 0,383 0,360 

12 20 01 33 
Batérie a akumulátory uvedené v 
160601, 16 0602, alebo 160603 ... 

0,020 0,052 0,147 

13 20 01 35 
Vyradené elektrické  a elektronické 
zariadenia - nebezpečné časti 

5,163 2,452 3,505 

14 20 01 36 
Vyradené elektrické  a elektronické 
zariadenia ... 

3,455 3,860 6,205 

15 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 5,000 26,000 27,400 

16 20 01 39 Plasty 30,454 31,191 29,221 

17 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 22,900 49,100 58,250 

18 20 03 01 Zmesový komunálny odpad 955,190 893,630 900,783 

19 20 03 07 Objemný odpad 189,958 208,140 274,120 

20 20 03 08 Drobný stavebný odpad 18,070 23,600 46,010 

21 20 02 03 Iné biol. nerozl.  odpady (cintorín) neevidovaný 10,580 12,650 

SPOLU 2 417,784 t 1 731,004 t 1 719,926 t 

Produkcia ZKO na obyv/rok 223 kg / os/rok 208 kg / os/rok 209 kg / os/rok 

Miera vytriedenia v % 51,89% 34,38% 28,28% 

Tabuľka č.3.    Miera triedenia v meste Strážske za roky 2018,2019,2020 

 

Z predchádzajúcej tabuľky je zrejmé, že  miera triedenia v roku 2018  sa vyšplhala na úroveň cez 50 %  

vďaka kovom. Roky 2019 a 2020 sa udržia na úrovni okolo 30%.   

 

5 20 01 40 01 Meď, bronz, mosadz 4,139 1,748 0,752 

6 20 01 40 02 Hliník 4,803 3,845 1,868 

7 20 01 40 05 Železo a oceľ 1 041,149 343,417 217,227 

Tabuľka č.4.    Triedené  zložky kovy, ktoré výrazne zvýšili mieru triedenia v roku 2018 

 



                    

  2018 2019 2020 

ZKO 955,19 893,63 900,783 

Papier 76,134 77,17 75,755 

Sklo 49,302 48,278 54,707 

Plasty 30,454 31,191 29,221 

VKM 2,112 2,615 2,847 

 

 

Obr. č. 4.  Vývoj množstva triedených zložiek a potenciál dotriedenia ZKO.  

 

 

4.1 Zber, prepravu a zneškodňovanie KO odpadov v meste  súčasnosti 
Zber, prepravu a zneškodňovanie ZKO a zber triedených zložiek  na území mesta zabezpečuje zberová 

spoločnosť - MsPS - podľa harmonogramu. V meste sa vykonáva zber zmesového komunálneho 

odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu. 

V meste sa vykonáva triedený zber: 

▪ papiera, skla, plastov, kovov, viacvrstvových kombinovaných materiálov (odpady z 

neobalových  výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov),  

▪ elektroodpadov z domácností, 

▪ použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,  

▪  jedlých olejov a tukov z domácností,  

▪ biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

▪ humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami,  

▪ použitého šatstva a obuvi,  

▪ nebezpečných odpadov – odpadové motorové oleje, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných 

látok. 
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Občan mesta môže bezplatne odovzdať vytriedené zložky komunálneho odpadu: 

Stredisku triedeného zberu MsPS na ulici Agátovej č. 211 a vytriedené zložky komunálneho odpadu: 

- papiera, skla, plastov, kovov, viacvrstvových kombinovaných materiálov (odpady z 

neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov) 

Stredisku technických služieb MsPS na ulici Obchodnej č. 257. a vytriedené zložky komunálneho 

odpadu: 

- elektroodpadov z domácností, 

- použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 

- jedlých olejov a tukov z domácností,  

- biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,  

- nebezpečných odpadov – odpadové motorové oleje, obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok. 

Výkup, zber, prepravu a zhodnocovanie kovov ako vytriedenej zložky z komunálneho odpadu 

zabezpečuje v meste Strážske na základe zmluvy uzatvorenej s mestom Tatiana Bindzarová – T.M.B., 

Brezová 208, Strážske vo svojej výkupni na Obchodnej ulici v Strážskom a Marianna Gerbócová 

J&M Recycling, Osloboditeľov 627/7, Strážske v prevádzke Kovošrot na ulici Mierovej. 

 

4.1.1  Zber komunálneho odpadu. 

Pre obyvateľov žijúcich v rodinných domoch sa zber ZKO vykonáva raz týždenne. Obyvatelia používajú 
na zber nádoby prevažne plastové s objemom 120 l. Menšie percento je kovových nádob s objemom 
110 l. Celkový počet nádob spolu je 468 ks.  Vývoz je zabezpečený  raz týždenne. 
 
Pre obyvateľov žijúcich v bytových domoch je na stojiskách k dispozícii 35 ks 1100 l kontajnerov.  
23 kontajnerov sa zváža 2 x týždenne, 12 kontajnerov raz týždenne.  
 
Podnikateľské subjekty majú k dispozícii 129 zberných miest. Väčšina (84) sa vyváža raz za 14 dní, 43 
raz za 7 dní a 2 miesta sú s vývozom 2 x týždenne. 
 
V rómskej osade je zabezpečený zber komunálnych odpadov do veľkokapacitného kontajnera 7m3. 
V chatárskej osade je tiež zabezpečený zber do veľkokapacitného kontajnera 7m3. 
 
 
Počet zberných nádob sa určuje nasledovne: 

▪ jedno- až päťčlenná rodina v rodinnom dome – jedna 110 alebo 120 litrová zberná nádoba,  

▪ šesť- a viacčlenná rodina v rodinnom dome – dve 110 alebo 120 litrové zberné nádoby,  

▪ bytové domy – jedna 1 100 litrová nádoba na 50 osôb,  

▪ právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia – výber veľkosti zbernej nádoby a interval odvozu 

je určený individuálne podľa rozhodnutia pôvodcu odpadu, ktoré deklaruje v podanom 

poplatkovom priznaní. 

 

 



4.1.2 Zber triedených zložiek odpadu  

Pre obyvateľov v rodinných domoch je zabezpečený vrecový zber triedených zložiek:  

▪ vrece žltej farby: PET fľaše bez rozdielu farby, neznečistené; ostatné druhy plastov 

neznečistené olejom alebo mazivami a viacvrstvové kombinované materiály („tetrapaky“- 

obaly od mlieka, džúsov),  

▪ vrece zelenej farby: nevratné sklenené obaly bez rozdielu farby, sklenené črepy,  

▪ vrece modrej farby: papier, kartóny,  

▪ vrece čiernej farby: kovové obaly (plechovky od konzerv, piva a pod.). 

 
Obr.č.5. Viackomorový 
kontajner na triedené 

zložky a kontajner na 

textil 

 

 

 

 

Pre obyvateľov v bytových domoch je zber zabezpečený formou viackomorových kontajnerov, ktoré 

sú umiestnené na miestach určených MsPS po dohode so zástupcami bytových domov. K dispozícii je 

aj zber kontajnerov na šatstvo.  

 

5 Zhodnotenie a nastavenie riešení 
 
V meste Strážske je potrebné zvýšiť mieru triedenia a znížiť produkciu ZKO.  
Pred otázkou, ako nastaviť systém zberu, stoja mnohé samosprávy.  Napriek tomu, že všetky 
sa opierajú o ten istý legislatívny rámec, každá samospráva potrebuje pristupovať k riešeniu 
otázok odpadového hospodárstva inak. V mnohom záleží nielen na počte obyvateľov a ich 
rozložení, ale aj na počte jednotlivých domácnosti v KBV a IBV.  
V prípade mesta Strážske je tu aj rómska a chatárska osada. Je veľmi dôležité nezabúdať pri 
nastavovaní spôsobu OH aj na tieto zberné miesta, nakoľko významne ovplyvňujú mieru 
triedenia odpadov v celom meste. Dôležité je pre občanov zatraktívniť zberné dvory – tak, 
aby mali záujem donášať odpad na tieto miesta na to určené. To povedie k zvýšenej miere 
triedenia. Doporučujeme zaviesť systém elektronickej evidencie odpadov.  Mesto tak získa 
prehľad o produkcii a triedení odpadu z každej domácnosti / každého zberného miesta. 
Systém odstráni anonymitu a pomôže motivovať občanov. Zníži sa produkciu odpadu, zlepší 
triedenie a optimalizujú náklady na odpady. 



 
5.1 Zvýšenie miery triedenia 

 
Miera triedenia odpadov v Strážskom má mierne klesajúcu tendenciu.  
Naopak, stúpa množstvo  objemného odpadu,  čo nepriaznivo ovplyvňuje množstvo odpadu, 
ktoré končí na skládke. 
 

19 20 03 07 Objemný odpad 189,958 208,140 274,120 

Tabuľka č. 5.  Zvyšujúca tendencia množstva objemového odpadu za roky 2018,2019,2020. 
 
 

Z našich analýz vieme, že často sa v objemnom odpade nachádzajú zložky, ktoré je možné 
vyseparovať a zarátať do miery triedenia.  V takomto odpade často končí BRO prípadne „Drevo 
iné“, ako je uvedené v 20 01 37. 
V Strážskom funguje pre obyvateľov KBV systém zberu triedených zložiek do viackomorových 
kontajnerov. Pre obyvateľov IBV je nastavený vrecový zber, no vedia využiť aj viackomorové 
kontajnery. Chatári majú k dispozícii len VKK. Toto sa využíva aj v rómskej osade, ktorá odpad 
netriedi.  Veľký vplyv na mieru triedenia má donášková vzdialenosť. Čím väčšia vzdialenosť od 
domu, tým menšia ochota zapojiť sa do separovaného zberu.  
Na zvýšenie miery triedenia významne vplýva donášková vzdialenosť. Obyvatelia sú 
ochotnejší triediť ak je miesto – stojisko čísté, estetické. Nie je okolo neporiadok, majú do 
neho dobrý prístup a ak je uzamykateľné 
 
 

 
 
Obr.č. 6. Vývoj donáškovej vzdialenosti  na mieru triedenia. 
 
 
 
 



 

5.1.1. Riešenie separovaného zberu 
 

VARIANT prvý  
ponechanie viackomorových kontajnerov, kontajnery vynoviť. 
 
 

PLUSY MÍNUS 

+  obyvatelia systém poznajú niekoľko rokov 
+  kontajnery sú v blízkosti stojísk na ZKO 
 
 

- nie je prehľad o naplnenosti kontajnerov 
- niektoré zložky sú plné, iné poloprázdne – 

kontajner sa ale musí vyviesť kvôli plným 
zložkám  

- ak sa neupravia plochy pod kontajnermi, 
blato môže ľudí odrádzať odpad do 
kontajnera odniesť. Uprednostnia vhodiť 
odpad do ZKO. 

- BRKO ako jeden z prúdov odpadov sa 
bude aj tak zbierať na inom mieste. 

- Obyvateľom sa nebude chcieť chodiť na 
viacero stojísk. Niečo do viackomorového, 
textil do iného, KBRO na iné miesto. 

- Miera triedenia nebude stúpať, naopak 
bude stagnovať alebo klesať 

 
 
Potrebné je kontajnery zatraktívniť a premaľovať. Nálepkami presne označiť, čo tam patrí, čo 
nevhadzovať a nálepky zjednotiť ( rovnaký typ, veľkosť, infografika, typ písma..). Pokiaľ to 
bude možné, zapojiť do maľovania priamo obyvateľov, prípadne školy, kluby dôchodcov, 
záujmové organizácie zo sídliska.  Nakoľko stoja kontajnery na zelenej ploche, ktorá môže 
byť v čase dažďov, zimy  podmáčaná, doporučujeme podložie upraviť. Napr. makadam ( 
štrkodrva) . Plochu jednoducho upraviť tak, že sa vymedzí potrebná plocha obrubníkom, 
vyberie sa zemina, položí geotextília, ktorá zamedzí  prerastaniu buriny, vysype sa 
makadamom a zhutní sa vibračnou nohou alebo platňou. Miesto možno upraviť aj 
vybetónovanou plochou. To si vyžaduje väčšie vstupné náklady. Je to náročnejšie na 
prevedenia a čas tvrdnutia betónu. 
 
 
 
Predpokladané náklady na spevnenie existujúcich stojísk a skrášlenie viackomorových 
kontajnerov. 

Spevnenie plôch pod stojiská 26 x 1600 eur 41 600.- Eur 

Farba + premaľovanie 26 x 60 eur         1 569.- Eur 

spolu  43 169.- Eur 

 
 
 
 



VARIANT druhý  
nahradiť viackomorové kontajnery 1100l nádobami, ktoré umiestniť na uzamykateľné 
stojiská. 
 
 

PLUSY MÍNUSY 

+   nádoby na separovaný zber a nádoby na  
     KBRO budú súčasťou stojiska so ZKO 
+   nádoby sú jasne farebne zadefinované 
     a označené 
+   na jednom mieste sa obyvateľ zbaví tak  
     ZKO, triedených zložiek vrátane KBRO 
+   stojiská môžu byť uzamykateľné, ostanú  
     čisté s prístupom len obyvateľov pre  
     ktorých sú určené 
+   neskôr sa dá zaviesť adresná evidencia  
    odpadov na základe QR kódov/RFID čipov 

- Náklady na vybudovanie 
uzamykateľných stojísk 

- Náklady na zakúpenia nového 
zvozového vozidla, ktoré bude 
schopné realizovať zvozy podľa 
zvozového harmonogramu. 

- Náklady na zberné nádoby na KBRO 
POZNÁMKA:  

- Nádoby na separovaný zber by Vám 
mala preplatiť Vaša OZV 

 
 

 
 
Uzamykateľné stojiská 
 

   
Obr.č.7. stojisko na KO                                                                    Uzamykanie stojiska čipom 

 
 

PLUSY MÍNUSY 

+  zabezpečuje príjemný spôsob zbavovania  
     sa všetkých odpadov na jednom mieste. 
+  zamedzuje vstupu nežiadúcich osôb. 
+  na stojiskách sa udržiava poriadok. 
+  možné zaviesť vstup na čip, čo ponúka  
    užívateľský komfort rovnaký, ako je vstup  
    na čip do vchodu domu.  
+  Ak sú stojiská pre jednotlivé spoločenstvá 
    vlastníkov bytov, je možný aj množstevný  
    zber tak, že sa následne preráta množstvo 
   odpadov pre jednotlivé SVB.  Ak nie, dá sa  
   postupne zaviesť tento zber cez zariadenia 
    - valce inštalované na 1100l nádobách  

- Počiatočné vstupné náklady na 
vybudovanie stojísk 



 
Predpokladané náklady na vybudovanie stojísk 
Cena za stojisko sa závislá od veľkosti,  technického riešenia a použitého materiálu.  
Môžu a nemusia byť prestrešené.   
Pekné sú stojiská vybudované z gabiónov, kde výplň tvorí kamenivo, drevo alebo sklenné 
fľaše.  Časom môžu zarásť ťahavým brečtanom a pekne pôsobia ja v zime. 
Stojiská je možné budovať po častiach. Začať tam, kde to situácia najviac vyžaduje. Správne 
vyhodnotiť túto situáciu Vám zabezpečí elektronická evidencia nádob, sledovanie ich 
naplnenosti, prípadnej kontaminácie odpadov, počtu vývozov. 
 

Vybudovanie stojísk 35 x  15800 553 000.- EUR 

 
 
Predpokladané náklady na nádoby na separovaný zber a nové zberové vozidlo 
( doporučujeme konzultovať dodanie nádob z OZV). Nádoby na zber KBRO OZV nedodáva. 
 

ŽLTÉ  plastové 1100l 35 x 217 7 595.- Eur 

MODRÉ plastové 1100l 35 x 217 7 595.- Eur 

ZELENÉ  žiarovo zinkované 1100l 35 x 330 11 550.- Eur 

HNEDÉ plastové 240l 46 x 58   2 668.- Eur 

spolu   

Zvozové vozidlo 1 x 204 000 204 000.- Eur 

 
 
5.1.2. Zníženie množstva ZKO. 

 
V meste Strážske sa pohybuje množstvo ZKO priemerne za posledné tri roky na úrovni 916 ton. Zatiaľ 

sa v meste nevykonáva zber KBRO, ktorý je od 01.01.2021 pre mestá a obce povinný. 

 

Z reálnych analýz odpadov, 

ktoré sme vykonávali 

v mestách vyplýva, že KBRO 

sa v ZKO nachádza 

v rozsahu 30%-45%. 

V prípade Strážskeho by sa 

ročne odklonilo zo ZKO 

takmer 270 - 410 ton KBRO. 

 

 

Obr. č.8.  V nádobách na ZKO často končia aj zložky, ktoré do ZKO nepatria a je potenciál ich dotriediť a zvýšiť 

mieru triedenia v meste Strážske. 

Podľa legislatívy je mesto  povinné dodržať pri zbere kuchynského BRKO z KBV donáškovú vzdialenosť 

na úrovni ZKO, čiže nádoba na kuchynský BRKO musí stáť na najbližšom stojisku ZKO. Preto je 

potrebné každé stojisko v meste Strážske vybaviť 240 l nádobou na kuchynský BRKO.  Podľa 



štandartov zberu je potrebné uvažovat o 250l na obyvateľa a rok. Správne zvolenou nádobou 

s mriežkou a vetracími otvormi v zmysle vyhlášky môžete regulovať počet zvozov. Preto sa oplatí 

zainvestovať do takých nádob, kde postačuje vývoz 1x týždenne. Nádoby vybavené 

kompostovateľnými vrecami nie je potrebné vymývať po každom zbere. To sú nálady naviac. 

Každú domácnosť v KBV je potrebné vybaviť  10 l prevetrávaným košíkom na kuchynský BRKO 
a dvomi baleniami kompostovateľných vreciek. Odpad vo vrecku vysychá, nezahníva, nezapácha.  

 

 
Obr.č.9.  Zberné nástroje na zber KBRO. Košík s vreckom, odvetrávaná nádoba s mriežkou. 
 

 
Domácnosť vyberie kompostovateľné vrecko naplnené organickým odpadom z kuchynského koša a 
umiestni  ho do jednej z bio-nádob na stojisku. Aby nebolo potrebné nádobu vymývať, doporučujeme 
vrecká aj do nádob.  
 
 
 
5.2.2  Mestská kompostáreň. 
 
Mesto Strážske sa uchádza o dotáciu na vybavenie  kompostárne, kde sa bude vyzbieraný 
KBRO hygienizovať vo fermentore a následne dozrievať na základkách. 
Od 01.07.2021 končí obdobie, kedy mali mestá priestor na zabezpečenie zberu 
a zhodnocovania KBRO.  
 
Doporučujeme, aby si mesto  Strážske  zazmluvnilo koncové zariadenie, ktoré zabezpečí 
zhodnocovanie KBRO do doby, kým bude plne funkčná mestská kompostáreň.  
Aby mesto Strážske mohlo začať vykonávať zber KBRO doporučujeme zakúpiť prevetrávané 
košíky pre každú domácnosť v KBV,  zberné nádoby  a kompostovateľné vrecká.  
Pre 2273 obyvateľov KBV,  zberovej kapacite 250l /os /rok a 52 zvozoch za rok potrebujete 
obstarať min. 46 nádob s obsahom 240l.  Resp. na stojiská na starom sídlisku budú 
postačovať 120l nádoby. Zberová kapacita ale musí byť dostatočná na celkový počet 
obyvateľov KBV.  
Systém zavedenia  zberu KBRO si vyžaduje dostatočnú a vhodnú komunikačnú kampaň. 
 
 
 



 
 
5.3 Elektronická evidencia odpadov - spôsob ako zvýšiť mieru triedenia a znížiť množstvo 
ZKO.  
 
Pre každú samosprávu je dôležité mať údaje o OH pod kontrolou, mať presné informácie 
o množstvách odpadu, o objeme odpadu, o čistote separovania. Ale aj o počte zvozov, čase, 
ktorý zber a zvoz zaberá. Vedieť včas identifikovať hrozby, vidieť  príležitosti na zlepšenie.  
Riešením je elektronická evidencia odpadov ELWIS. 
Za posledné obdobie vzrástol záujem samospráv o elektronickú evidenciu odpadov 
niekoľkonásobne. Do systému sa zapájajú tak obce, ako aj mestá.  Počiatočné náklady sa 
rýchlo vracajú späť,  najmä poklesom množstva ZKO. Pri zavedení množstvového zberu sa 
znižujú aj náklady na zber a zvoz. 
Jedná sa o moderný spôsob riadenia OH, kde sa sústreďujú údaje v prehľadnom systéme 
evidencie. Obsahuje všetky potrebné štatistiky, záznamy a evidencie z ktorých je veľmi 
jednoduché odčítať potrebné informácie. Významne sú nápomocné v chatových osadách, kde 
je možné nastaviť adresný zber odpadov. 
Ako systém funguje? 
Princíp spočíva v označení každej zbernej nádoby  QR kódom alebo RFID čipom. Označujú sa 
nádoby na ZKO, KBRO a triedené zložky. QR kódy ( resp. čipy) sa priradia jednotlivým 
zberným miestam. V prípade IBV na úrovni domácnosti a zároveň platiteľa poplatku za 
odpad. V databáze sa označia aj ďalšie údaje, ako napr. počet obyvateľov daného rodinného 
domu, resp. počet obyvateľov, ktorí nosia svoj odpad na dané stojisko. Pri podnikateľských 
subjektoch sa označí, koľko má nádob, resp. iné potrebné údaje. 
 
 
 
Elektronická evidencia odpad ELWIS 
Plusy: 

- Manažment OH v meste, výstupom prehľadné štatistiky, záznamy, úplné info 
o množstvách, objemoch a frekvencii vývozov jednotlivých zložiek odpadov tak 
pre IBV,KBV, podnikateľské subjekt a chatovú a rómsku osadu. 

- Úplný prehľad o množstve, objeme a vývozoch všetkých nádob, vriec 
- Sledovanie naplnenosti nádob na jednotlivých zberných miestach a stojiskách. 
- Sledovanie čistoty zberu, označenie miest, kde sa nachádzajú kontaminované 

nádoby, poškodené nádoby, nesprávny zber 
- V rámci zberu viacerých obcí jasné rozlíšenie čo, kedy a kde bolo vyzbierané 

a v akom množstve.  
- Separátne evidencia zberov v jednotlivých obciach 
- Evidencia aj na zbernom dvore. Umožňuje obyvateľom doniesť  odpad na zberný 

dvor. Identifikujú sa odpadovou kartičkou s QR kódom. Takýto odpad sa následne 
zaráta danému platitelovi. Mesto má okamžite prehľad kto, čo, kedy v akom 
množstve a akej váhe na ZD doniesol 

- Evidenciu je možné zaviesť veľmi rýchlo, prvé výsledky sú ihneď po prvom zbere. 
Po niekoľkých zberoch je možné údaje porovnávať a vyhodnocovať. 

- Postupné nastavenie množstevného zberu a zavedenie motivačného 
a odmeňovacieho systému 



Náklady na zavedenie elektronickej evidencie: 
Názov položky Cena za ks bez 

DPH (€) 
Cena za ks 

s DPH (€) 
množstvo Celková cena 

s DPH (€) 
ELWIS Úvodná inštalácia 199,99  239,99 1 239,99 

Spotrebný materiál: QR kódy extra odolné 
(1000 ks) – na nádoby 

76,99  92,39 2 184,78 

Spotrebný materiál: QR kódy jednorázove 
(1000 ks) – na vrecia 

17,99  21,59 15 323,85 

Hardvér: Snímač QR kódov 139,99   167,99  1 167,99 

Hardvér: Mobilný terminál Zebra TC-26 
(+retraktor + SIM karta) 

689,00    826,80  4 3307,20 

Služba: Príprava štartovacích balíčkov -
naobálkovanie jednorázových kódov na 
vrecia pre jednotlivé domácnosti 

0,49   0,59 650 383,50 

Celková cena s DPH 4 605,98 € 
Obr.č. 10 . Cenová ponuka na zavedenie elektronickej evidencie odpadov ELWIS s QR kódmi na nádobách a vreciach. 

 

  
Obr.č.. 11. Označenie nádob a vriec. Načítanie údajov čítačkou QR kódov. V čítačke je možné zaznamenať naplnenosť 
nádoby, jej prípadne poškodenie, kontaminovaný zber, prípadne iné potrebné údaje. 

 
 

   
Obr.č.12. Výstup zo systému ELWIS 
 

Výstup zo systému je sústredený na jednom mieste.  Je možné sledovať vybrané obdobia. 
Pokiaľ sa sledujú všetky zložky odpadu, systém vypočítava mieru triedenia aj na jednotlivé 
zberné miesta/ domácnosti. Jednoduchšie sa identifikujú tí, ktorí triedia odpad najmenej. 
Adresnejšie je možné pristupovať k osvete. 
 



 
 
  
 
 
Obr. č.13. Jeden z možných výstupov zo systému evidencie. Adresný zoznam plátcov, evidencia množstva triedených zložiek 
jednotlivých plátcov . Systém umožňuje sledovanie rôznych časových období, ich porovnávaniee a vyhodnocovanie. 

 
 



 
Obr.č.14.  Ďalší z možných výstupov Sledovanosť naplnenosti nádob ZKO nám umožňuje správne nastaviť počet a objem 
nádob, ich rozmiestnenie. 

  
 
Systém je skvelým pomocníkom napr. v chatovej osade. Súčasný spôsob – zber do veľkoobjemového 
kontajnera  sa zmení adresnú evidenciu.   Podľa veľkosti chatovej osady sa môže zber nastaviť. 
Poväčšine sa vykonáva vrecový zber. Vrecia chatári sústredia na jedno miesto, alebo vyložia pred 
chatu v nedeľu. V pondelok ráno sa vykoná zber.  Niektoré samosprávy vyhotovia uzamykateľné 
stojiská, kde pri odchode chatári nechajú vrecia označené QR kódom. Následne platia len za 
odovzdané vrecia. 

 
Výhody systému: 

• kompletný prehľad o počte a umiestnení nádob, 
• centrálna evidencia platcov za komunálny odpad, 
• identifikácia domácností podľa miery triedenia, 
• sledovanie výsledkov opatrení v oblasti OH,  
• možnosť motivačných úľav pre občanov,  
• evidencia na zbernom dvore. 
• presná informácia o počte vyvezených nádob, 
• sledovanie výkonnosti zvozu – trvanie, počet nádob, objem odpadu, 
• poriadok v odpadových nádobách – koniec dokupovania vlastných nádob. 

 
 
Systém ELWIS doporučujeme zaviesť na všetky zložky odpadu  vrátane KBRO.  
 V čítačke, ktorou sa odpad načítava, je možné zaznamenať aj naplnenosť nádob. Pri každom zbere 
budete vedieť sledovať ako vzrastá schopnosť obyvateľov vytriediť KBRO a znížiť množstvo ZKO. 
Následne doporučujeme stiahnuť prebytočné nádoby na ZKO, aby neostávali poloprázdne. Inak budú 
mať ľudia tendenciu ich zaplniť inými odpadmi. 1100l nádoby môžete neskôr vymeniť za 660l. 

 



6 Záver 
 
Momentálne v meste Strážske nie je zavedený zber, zvoz a zhodnocovanie KBRO, ktorý 
výrazne ovplyvňuje náklady a OH v meste v nasledujúcom období.  
 
V nasledujúcej tabuľke vidíme, že množstvo Vášho ZKO mierne klesá. Ak by ste ponechali 
mieru triedenia na 28% , vývoj poplatkov by bol nasledovný. Zákonný poplatok bude rásť aj 
keď by sme predikovali, že mieru triedenia budete mať na úrovni 28%. pretože cena za 1t 
uloženia sa bude medziročne zvyšovať. Komerčné poplatky za skládku sme fixovali na cenu za 
1t z roku 2020. Od roku 2023 vstupujú poplatky za MBÚ linku.  
Po odklonení aspoň 30% KBRO zo ZKO sa Vám  výrazne zvýši miera triedenia. Po správnom 
zavedení zberu KBRO a zároveň doseparovaní ZKO sa môže reálne dostať na úroveň 60% 
 
 

 
Tabuľka č.6 – predikcia poklesu ZKO pri odklonení prúdu KBRO. 
 
 

Zavedie KBRO predpokladá ďalšie náklady na zber a prepravu s ktorými je potrebné rátať. Ak 
sa KBRO správne zavedie, nastane pokles nielen množstva ZKO ale aj frekvencie zvozov ZKO. 
Naopak nesprávne zavedenie KBRO neodkloní min. 1/3 do KBRO, ZKO poklesne len 
minimálne a neklesnú náklady na skládkovanie ZKO a frekvencie zberu. 
 
 

 
Tabuľka č.7  - predikcia nákladov pri správnom a nesprávnom zavedení KBRO. 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ZKO (t) 955      893         901         

ZKO (t) trend 875,79        851,28   827,46   804,31   781,80   

Miera triedenia 52% 34% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

Zákonný poplatok za uloženie na skládku 4,95 8 22 27 32 36 36 36

Suma za ulož. Skl. Zák. popl. 4 727   7 144     19 822   23 646        27 241   

Komerčný poplatok skládka -       39 480   51 771   50 322        37 636   

MBU+rest skl.zak.+kom.popl. 75 315   73 207   71 159   

Krok 1

ZKO po odklonení BRKO (30% zo ZKO) 613              596         579         563         547         

Miera triedenia 48% nad 60% nad 60% nad 60% nad 60%

Suma zak.popl.skl. 11 035        8 343     9 268     9 008     8 756     

MBU+rest skl.zak.+kom.popl.  34 240   52 720   51 245   49 811   

Kompostovanie vo vlastnej kompostárni 6 568          6 385     6 206     6 032     5 864     

SUMÁR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Náklady na zber a prepravu 50 000 54 518   49 601   48 213        46 864   45 553   44 278   43 039   

Náklady vrátane poplatkou za skládku+ MBÚ 94 127 101 142 121 194 122 182      123 019 120 867 117 485 114 198 

Náklady na zber a prepravu KBRKO 17 357        16 871   16 399   15 940   15 494   

Kompostovanie v komerč./vlastnej 13 137        12 769   6 206     6 032     5 864     

Správne náklady na zber ZKO po zavedení KBRO 33 749        23 432   22 776   22 139   21 520   

SPOLU nesprávne zavedenie 152 675      152 660 143 472 139 458 135 556 

SPOLU správne zavedenie 75 278        95 655   98 102   95 357   92 688   



 
Obr.č.15  - grafické znázornenie nákladov  na správne a nesprávne zavedenie zberu KBRO. 
 

Je preto nevyhnutné ako 
 Prvý krok: 

▪ Nájsť koncové zariadenie na zhodnocovanie KBRO, do doby kým nespustíte 
zhodnocovanie KBRO v meste, dohodnúť cenu za 1 tonu KBRO. 

▪ Začať so zberom KBRO - obstarať   zberové nástroje na zber KBRO. ( košíky, nádoby, 
vrecká) 

▪ Podľa vzdialenosti koncového zariadenia zvážiť zvoz nádob s KBRO vlastnými autami. 
Niektoré samosprávy využívajú možnosť naložiť celú nádobu ( na vozidlo, do vozidla) 
odniesť ju na miesto zhodnocovania , tam obsah vysypať a vrátiť sa s nádobou. To si 
ale vyžaduje väčšie množstvo nádob tzv. na výmenu.  Vaša zvozová kapacita pri cca 
2270 obyvateľov KBV je 47 ks 240l nádob. ( ak si zvolíte odvetrávanú nádobu 
s mriežkou. V tom prípade stačí  1x 7 dní vývoz. Pri nádobách ktoré nemajú tieto 
parametre musíte vyvážať častejšie. Tým sa zvyšujú náklady na zber a zvoz. Viď 
tabuľka č.1.) 

▪ Vybaviť nádoby na stojiskách  vreckami, aby nebolo potrebné nádoby po zbere 
vymývať. To výrazne znižuje náklady na omývanie nádob. Vrecká do nádob sú 
kompostovateľné. Koncové zariadenia ( mimo bioplyniek ) s nimi nemajú žiadny 
problém.  

▪ Čo najskôr zaviesť elektronický systém evidencie odpadov cez QR kódy. Tento 
systém v meste s počtom obyvateľov o 5000 je ideálny.  Je lacnejší systém cez RFID 
čipy, kde okrem samotných čipov, ktoré je potrebné na existujúce nádoby nanitovať, 
potrebujete nainštalovať j systém na zberové vozidlo. Najjednoduchší takýto systém 
na vozidlo stojí rádovo od 4800 Eur na jedno vozidlo.   Systém QR kódov sa realizuje 
načítavaním kódov  mobilnými čítačkami ručne.  Viď obrázok č. 11. Čítačky majú 
niektoré funkcie ako napr. zaznamenávanie naplnenosti nádob, označenie 
poškodenej nádoby, označenie kontaminovaného zberu a iné. QR kódmi je možné 
označovať tak nádoby ako aj vrecia ( jednorázové nálepky, ktoré sa likvidujú spolu 
s vrecom ) Jednu čítačku doporučujeme na zbernom dvore, kde ak donesú odpad 
obyvatelia, automaticky sa identifikuje. Neskôr doporučujeme pri zavedení 



množstevné zberu rozdať obyvateľom odpadové kartičky s ich QR kódom, kde sa im 
takýto odpad zaráta do ich osobnej miery triedenia. 

▪ Sledovaním všetkých zložiek odpadov, naplnenosti nádob, počtu nádob,  nastavovať 
a dolaďovať postupne systém OH v meste.  

▪ Systém zaviesť aj pre podnikateľské subjekty aj chatovú oblasť. 
▪ Systém doporučujeme aj pre obce, ktoré zvážate. 

              
Druhý krok 

▪ Postupne vybudovať uzamykateľné stojiská so vstupom len povoleným osobám.  
Vstup na stojisko cez jednoduchý ČIP. Neskôr je možné inštaláciou špeciálnych 
zariadení na nádoby identifikovať odpad pôvodcu a tak zaviesť množstevný zber 
odpadov v celom meste. Do stojísk umiestniť časom všetky aj triedený zložky vrátane 
KBRO. 

 
Obr. č. 16 – systém evidencie odpadu na 1100l nádobách. Valec sa otvorí na len na QR 
kód alebo čip. Tak sa dá identifikovať pôvodca odpadu adresne aj v KBV 
 

▪ Zaviesť v IBV vykladanie len plných nádob so ZKO.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: JRK Slovensko s r.o.                                                                                                   31.03.2021 


