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Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Správu o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za 
I. polrok 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov, ktoré vznikli na území mesta Strážske v I. polroku 2021, zabezpečoval 
Mestský podnik služieb mesta Strážske (ďalej MsPS) na základe zmluvy o poskytovaní služieb. 

V hodnotenom období bolo v meste vyprodukovaných celkom 432,61 t zmesového 
komunálneho odpadu, čo je oproti I. polroku minulého roku viac o 14,52 t. Komunálne 
odpady z mesta sa zneškodňujú na skládke REMKO Sirník, s. r. o. Košice; skládka Myslina - 
Lúčky Humenné.  

Produkcia podľa jednotlivých pôvodcov a porovnanie s rovnakým obdobím minulých 
rokov sú uvedené v tabuľke č. 1. 

Tabuľka č. 1 

Zmesový komunálny 
odpad (katalógové číslo 
20 03 01) 

uložené množstvo odpadu v tonách 

pôvodca I. polrok 2019 I. polrok 2020 I. polrok 2021 rozdiel 
2021-2020 

občania 363,50 357,007 377,27 +    20,263 
podnikatelia 

(mesto+Chemko) 57,70 61,086 55,34 - 5,746 

Z celkového množstva zmesového komunálneho odpadu občania vytvorili 87,2 % 
a 12,8 % vyprodukovali podnikatelia v meste a v areáli Chemko. 

Okrem zmesového komunálneho odpadu bol na skládke zneškodnený aj iný odpad. Jeho 
množstvo, druh a porovnanie produkcie s rovnakým obdobím minulých rokov je uvedené 
v tabuľke č. 2. 

   Tabuľka č. 2 

ODPAD uložené množstvo odpadu v tonách 

Katalógové 
číslo Názov odpadu I. polrok 

2019 
I. polrok 

2020 
I. polrok 

2021 
rozdiel 

2021-2020 

20 03 08 stavebný odpad - 
občania 6,52 7,38 19,44 12,06 

17 09 04 stavebný odpad 
– podnikatelia  0,87 0 0 0 

20 03 07 objemný  odpad 81,74 98,09 142,8 44,71 

20 02 03 odpad z cintorína 1,39 2,62 4,4 1,78 

Z celkového množstva 599,25 t komunálneho odpadu vyvezeného z mesta Strážske na 
skládku odpadov tvorí zmesový komunálny odpad 432,61 t, t. j. 72,19 %; objemný odpad 
(nábytok, okenné rámy, bytové jadrá) 142,8 t, t. j. 23,83 %; stavebný odpad od občanov 
19,44 t, t. j. 3,24 % a odpad z cintorína 4,4 t, t. j. 0,73 %.  

MsPS zabezpečuje aj nakladanie s odpadmi pre okolité obce. Za I. polrok 2021 zabezpečil 
vývoz celkom 301,98 t zmesového komunálneho odpadu (z toho veľkoobjemovými kontajnermi 
3,37 t), 2,1 t odpadu z cintorínov a 22,08 t objemného odpadu. 



Množstvo odpadov, ktoré bolo v rámci triedeného zberu oddelených zložiek 
komunálnych odpadov v I. polroku 2021 celkom vyzbierané v meste Strážske (obyvatelia 
a podnikatelia) aj s porovnaním s minulými rokmi, je uvedené v tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3 

I. polrok 

Druh odpadu a množstvo v tonách za I. polrok vyzbierané v meste MsPS mesta Strážske 

Papier a 
lepenka Sklo VKM Kovy 

Elektro
odpad 
spolu 

Jedlé 
oleje a 
tuky 

Oleje 
iné Drevo* BRO* Plasty  SPOLU 

2018 23,318 23,701 0,998 0,769 4,768 0,100 0,073 4,000 11,500 7,201 76,428 

2019 27,646 24,935 1,336 0,831 3,623 0,670 0,037 21,000 7,800 14,480 102,358 

2020 26,900 25,081 1,301 0,962 7,119 0,115 0,203 13,000 20,250 12,489 107,420 

2021 25,726 23,538 2,892 1,636 7,109 0,110 0,292 33,000 16,300 18,398 129,001 

2021-
2020 -1,174 -1,543 1,591 0,674 -0,010 -0,005 0,089 20,00 -3,950 5,909 21,581 

Poznámka: * množstvo určené odhadom 

MsPS na hale triedeného zberu vytriedil 10,03 t odpadu z občanmi mesta Strážske a 
okolitých obcí vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Tento odpad bol uložený na 
skládke.  

Platby za uloženie komunálneho odpadu, vyprodukovaného v meste Strážske, 
v I. polroku 2021 na skládku REMKO Sírnik, s. r. o. predstavovali 37 474,42 € s DPH. 

Z Environmentálneho fondu mesto nedostalo v prvom polroku žiadnu sumu z dôvodu, 
že skládka Hôrky – Pláne neprevádzkuje.  

Za predaj vytriedených zložiek komunálneho odpadu fakturoval MsPS v I. polroku 
655,32 € za elektroodpad; 127,50 € za batérie a 40,80 € za žiarivky. Náklady na triedený zber 
ostatných zložiek hradila organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a. s. Bratislava.  
V I. polroku jej bola vyfakturovaná suma 37 547,50 €. 

 

Zhrnutie: 

V I. polroku 2021 bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zaznamenaný: 

- nárast produkcie zmesového komunálneho odpadu o 14,52 t; t. j. o 3,47 %, 
- nárast produkcie drobného stavebného odpadu od obyvateľov o 12,06 t; t. j. 

o 163,41%, 
- nárast produkcie objemného odpadu od obyvateľov o 44,71 t; t. j. o 45,58 %, 
- nárast produkcie odpadu z cintorínov o 1,78 t, t. j. o 67,94 %, 
- nárast celkového množstva komunálneho odpadu vyvezeného na skládku o 73,07 t; 

t. j. o 13,89 %, 
- nárast množstva vyzbieraných vytriedených odpadov (podľa evidencie) o 21,581 t; t. j. 

o 20,09 %; ak by sme brali do úvahy iba vážené množstvá nárast predstavuje 5,531 t; 
t. j. 7,46 %. 
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