
1 

 

Obec Michal nad Žitavou,  
 941 61 Michal nad Žitavou č.160 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Program odpadového hospodárstva 
obce Michal nad Žitavou 

 

 na roky 2016 – 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michal nad Žitavou 
1.10.2018 

 
 
 
 



2 

 

OBSAH 
 
Článok 1  Preambula ....................................................................   3 
Článok 2  Úvod .............................................................................   3 
Článok 3  Pôvodcovia komunálneho odpadu ..............................   6 
            3.1 Základné ustanovenia ...................................................    6 
            3.2 Program pôvodcov odpadov – obce ................................ 12 
Článok 4 Druhy komunálneho odpadu ....................................... 13 
            4.1 Komunálne odpady .................................. ..................... 13 
            4.2 Triedený zber komunálnych odpadov ...............................  14 
Článok 5  Povinnosti . právnických  a fyzických osôb ...................  14 
             5.1 Základné povinnosti  ....................................................... 14 
            5.2 Povinnosti držiteľa odpadu  .............................................   15 
            5.3 Povinnosti obce ..............................................................   16 
Článok 6  Nakladanie s komunálnym odpadom .........................   16 
             6.1 Vyhodnotenie predchádzajúceho programu ......................  16 
            6.2 Záväzná časť programu.................................................. 17 
Článok 7  Zber, preprava a zneškodnenie, zhodnotenie  

  vytriedených odpadov z domácností-separovaný zber... 24 
             7.1 Definícia separovaného zberu .......................................... 24 
Článok 8  Záverečné ustanovenia ................................................. 27 
Článok 9 Iné.................................................................................... 28 
Článok 10 Prílohová časť............................................................... 28 
  
  
   

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

                                      Článok 1 
                                      Preambula 
 
 Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva SR 
územného celku, jeho časti alebo pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade 
so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
   Obec má vypracovaný program odpadového hospodárstva, ktorý je záväzný pre 
všetkých občanov žijúcich v obci ako aj pre všetky inštitúcie sídliace resp. pôsobiace v 
obci.  
 
Základné údaje programu obce: 
 
1.1 Názov obce  Michal nad Žitavou 
1.2 Identifikačné číslo obce  00309065  
1.3 Okres  Nové Zámky  
1.4 Počet obyvateľov obce  670 
1.5 Rozloha katastrálneho územia obce v ha 819  
1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva  2016 -2020  
 
 

Článok 2 
Úvod 

 
   Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR) predstavuje 
najvýznamnejší strategický dokument v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky 
(SR) na roky 2016 až 2020.   
   POH SR na roky 2016 až 2020 je v poradí piatym národným programom 
stanovujúcim základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového 
hospodárstva. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho POH SR na roky 2011 až 
2015 a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.  
 
   POH SR sa vydáva na obdobie 5 rokov, t. j. na roky 2016 až 2020 a predstavuje 
základný koncepčný dokument odpadového hospodárstva v SR pre toto obdobie. POH 
SR je východiskovým dokumentom pre spracovanie krajských programov odpadového 
hospodárstva na roky 2016 až 2020 a podľa Krajského programu odpadového 
hospodárstva bolo možné vypracovať aj tento Program obce na roky 2016 – 2020.  
   Produkcia komunálnych odpadov je priamo závislá od sociálno-ekonomických 
ukazovateľov, predovšetkým od výšky HDP. Regióny Slovenska vykazujú značné 
disparity v produkcii komunálnych odpadov na obyvateľa, čo preukazuje závislosť 
produkcie komunálnych odpadov od ekonomickej výkonnosti regiónu, predovšetkým 
na výške HDP.  
   Dlhodobejšie sú najsilnejšími regiónmi v produkcii komunálnych odpadov 
Bratislavský a Trnavský kraj. Sú jedinými regiónmi, ktoré presahujú úroveň produkcie 
400 kg/obyvateľa. Tretím najsilnejším regiónom je Nitriansky kraj, kde produkcia 
komunálnych odpadov presahuje 350 kg/obyvateľa.  
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    Na základe vývoja vzniku komunálnych odpadov v SR od roku 2002 bol lineárnou 
trendovou spojnicou vykonaný odhad produkcie komunálnych odpadov do roku 2020. 
V roku 2020 sa odhaduje produkcia komunálnych odpadov v SR na úrovni cca 2 mil. 
ton. 
   Vysoký podiel zneškodňovania odpadov skládkovaním v komunálnej sfére je 
najväčším negatívom v nakladaní s odpadmi v SR. V troch regiónoch (Trnavský, 
Nitriansky a Žilinský) presahuje úroveň skládkovania komunálnych odpadov 80 %. 
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   Program obce je vpracovaný podľa POH Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020.  
Nitriansky kraj sa člení na 7 okresov a to: Komárno, levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, 
Topoľčany, Zlaté Moravce. Počet obyvateľov Nitrianskeho kraja k 31.12. 2013 bol 686 
662 osôb (údaje z POH Nitrianskeho kraja). V hodnotenom období v Nitrianskom kraji 
vzniklo od cca 252 tisíc ton (rok 2013) do cca. 273 tisíc ton (rok 2014) komunálnych 
odpadov ročne (údaje z POH Nitrianskeho kraja) 
 
 

POH Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020 

 
 
    Z pohľadu vzniku komunálnych odpadov sa v rokoch 2011 do 2014 vyprodukovalo 
najviac odpadov v okresoch Nitra a Nové Zámky (údaje z POH Nitrianskeho kraja). 
 

POH Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020 

 
 

 
   Z pohľadu nakladania s odpadmi sa odpady jednoznačne najviac zneškodňujú 
skládkovaním. Za rok 2012 to bolo takmer 87 %. Toto zneškodňovanie má však 
mierne klesajúcu tendenciu. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

POH Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020 
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   V roku 2014 jeden občan Nitrianskeho kraja vyprodukoval od 377 kg do 450 kg 
komunálnych odpadov (údaje z POH Nitrianskeho kraja). 

POH Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020 

 
 

Článok 3 
Pôvodcovia komunálneho odpadu 

3.1. Základné ustanovenia 
 
3.1.1. Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva 

SR územného celku, jeho časti alebo pôvodcu odpadu a opatrenia na ich 
plnenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

3.1.2. Program odpadového hospodárstva je povinný vypracovať: 
Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom 
a produkuje ročne viac než 1 tonu nebezpečných odpadov alebo 10 t 
ostatných odpadov 
Povinnosť pôvodcu odpadov pre tvorbu komunálnych odpadov ako aj pre 
odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou 
/drobné stavebné odpady/ obec Michal nad Žitavou na, na území ktorej tieto 
odpady vznikajú 



7 

 

Právnická alebo fyzická osoba, pre ktorú sa vykonávajú servisné práce, 
čistiace práce alebo udržiavacie práce vykonávaných v sídle alebo v mieste 
podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia tejto 
právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa 

3.1.3. Záväzná časť programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu musí 
obsahovať cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi  a množstvami 
odpadov /prúdy odpadov/, polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými  
zariadeniami v určenom čase a opatrenia na znižovanie množstva biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov  ukladaných na skládky odpadov 

3.1.4. Smerná časť programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov 
obsahuje zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie 
odpadov, zneškodňovanie odpadov na ako aj zariadení na iné nakladanie 
s odpadmi 

3.1.5. Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program predložiť na 
schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 
a schválený program dodržiavať. 

 
Tab. č. 1 Množstvo produkovaného odpadu v tonách: 

Druh odpadu/ katalógové číslo  
Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 

2013 

Rok 

2014 

Rok 

2015 

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Zmesový komunálny odpad/20 03 01  77,00 66,00 63,00 78,30 71,50 71,50 70,06  

Drobný stavebný odpad/17 09 04  - - - 10,50 22,80 30,50 25,50  

Batérie/20 01 33  0,10 - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,01 

Papier /20 01 01   3,30 6,10 8,50 9,50 - 9,50 11,00  

VKM – tetrapak 20 01 03  1,50 - 0,45 0,53 1,47 2,00 4,47 

Kovy/20 01 40  1,30 1,20 1,50 2,80 2,50 10,50 15,63 

Sklo/20 01 02   6,63 12,28 14,00 8,80 9,50 8,80 12,51  

Oleje/20 01 08  - - - - - 0,30 0,30 

Šatstvo/20 01 10  - 0,70 0,80 0,10 0,90 1,04 1,50 

Elektronika/20 01 36  1,60 0,96 0,90 1,55 1,20 2,80 1,65 

Plast/20 01 39  3,34 2,12 9,40 7,90 6,50 7,90 11,26 

 

 
 
 

Rok 2017

Zmesový komunálny odpad/20 03 01

Drobný stavebný odpad/17 09 04

Batérie/20 01 33

Papier /20 01 01

VKM – tetrapak 20 01 03

Kovy/20 01 40

Sklo/20 01 02

Oleje/20 01 08

Šatstvo/20 01 10

Elektronika/20 01 36

Plast/20 01 39
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2011 kód odpadu 

Názov odpadu 
Kateg. 
Odpadu 

Odpad 
spolu (t) podiel 

% 

Odpad zhodnotený (t)   
Materiál.  Energet.  iné  

Odpad zneškodnený (t) 
Spaľovan. Skládkovanie Iné  

               

1 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 77 81,25   77 

2 17 09 04 Drobný stavebný odpad O         

3 20 01 33 Batérie O 0,1  0,11  0,1   

4 20 01 01 Papier O 3,3 3,48 3,3   

5 20 01 03 VKM Tetrapak O 1,5  1,58   1,5   

6 20 01 40 Kovy O 1,3 1,37 1,3   

7 20 01 02 Sklo O 6,63 7 6,63   

8 20 01 08 Oleje O         

9 20 01 10 Šatstvo O      

10 20 01 36 Elektronika O 1,6 1,69 1,6   

11 20 01 39 Plast O 3,34 3,52 3,34   

            

Spolu     94,77 100 17,77 77 

Odpad zhodnocovaný   17,77 18,75     

Odpad zneškodňovaný   77  81,25     
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2012 kód odpadu 

Názov odpadu 
Kateg. 
Odpadu 

Odpad 
spolu (t) podiel 

% 

Odpad zhodnotený (t)   
Materiál.  Energet.  iné  

Odpad zneškodnený (t) 
Spaľovan. Skládkovanie Iné  

               

1 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 66 73,86   66 

2 17 09 04 Drobný stavebný odpad O         

3 20 01 33 Batérie O         

4 20 01 01 Papier O 6,3 6,83 6,3   

5 20 01 03 VKM Tetrapak O         

6 20 01 40 Kovy O 1,2 1,34 1,2   

7 20 01 02 Sklo O 12,28 13,74 12,28   

8 20 01 08 Oleje O         

9 20 01 10 Šatstvo O 0,7 0,78 0,7   

10 20 01 36 Elektronika O 0,96 1,07 0,96   

11 20 01 39 Plast O 2,12 2,38 2,12   

            

Spolu     89,36 100 23,36 66 

Odpad zhodnocovaný   23,36 26,14     

Odpad zneškodňovaný   66 73,86     

 
 
 
 

2013 kód odpadu 

Názov odpadu 
Kateg. 
Odpadu 

Odpad 
spolu (t) podiel 

% 

Odpad zhodnotený (t)   
Materiál.  Energet.  iné  

Odpad zneškodnený (t) 
Spaľovan. Skládkovanie Iné  

               

1 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 63 63,85   63 

2 17 09 04 Drobný stavebný odpad O         

3 20 01 33 Batérie O 0,1  0,15  0,1   

4 20 01 01 Papier O 8,5 8,61 8,5   

5 20 01 03 VKM Tetrapak O 0,45  0,45  0,45   

6 20 01 40 Kovy O 1,5 1,52 1,5   

7 20 01 02 Sklo O 14 14,18 14   

8 20 01 08 Oleje O         

9 20 01 10 Šatstvo O 0,8 0,81 0,8   

10 20 01 36 Elektronika O 0,9 0,91 0,9   

11 20 01 39 Plast O      9,4 9,52 9,4   

            

Spolu     98,65 100 32,65 63 

Odpad zhodnocovaný   32,65 36,15     

Odpad zneškodňovaný   66 63,85     
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2014 kód odpadu 

Názov odpadu 
Kateg. 
Odpadu 

Odpad 
spolu (t) podiel 

% 

Odpad zhodnotený (t)   
Materiál.  Energet.  iné  

Odpad zneškodnený (t) 
Spaľovan. Skládkovanie Iné  

               

1 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 78,3 65,21   78,3 

2 17 09 04 Drobný stavebný odpad O 10,5  8,75    10,5  

3 20 01 33 Batérie O 0,1  0,08  0,1   

4 20 01 01 Papier O 9,5 7,91 9,5   

5 20 01 03 VKM Tetrapak O  0,53 0,44  0,53   

6 20 01 40 Kovy O 2,8 2,33 2,8   

7 20 01 02 Sklo O 8,8 7,33 8,8   

8 20 01 08 Oleje O         

9 20 01 10 Šatstvo O 0,1 0,08 0,1   

10 20 01 36 Elektronika O 1,55 1,29 1,55   

11 20 01 39 Plast O 7,9 6,58 7,9   

            

Spolu     120,08 100 31,28 88,8 

Odpad zhodnocovaný   31,28 26,04     

Odpad zneškodňovaný   88,8 73,96     

 
 
 

2015 kód odpadu 

Názov odpadu 
Kateg. 
Odpadu 

Odpad 
spolu (t) podiel 

% 

Odpad zhodnotený (t)   
Materiál.  Energet.  iné  

Odpad zneškodnený (t) 
Spaľovan. Skládkovanie Iné  

               

1 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 71,5 57,58   71,5 

2 17 09 04 Drobný stavebný odpad O 30,5  24,56    30,5  

3 20 01 33 Batérie O 0,1  0,08  0,1   

4 20 01 01 Papier O      

5 20 01 03 VKM Tetrapak O 1,47  1,19  1,47   

6 20 01 40 Kovy O 2,5 2,02 2,5   

7 20 01 02 Sklo O 9,5 7,65 9,5   

8 20 01 08 Oleje O         

9 20 01 10 Šatstvo O 0,9 0,72 0,9   

10 20 01 36 Elektronika O 1,2 0,97 1,2   

11 20 01 39 Plast O 6,5 5,23 6,5   

            

Spolu     124,17 100 22,17 102 

Odpad zhodnocovaný   22,17 17,86     

Odpad zneškodňovaný   102 82,14     
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2016 kód odpadu 

Názov odpadu 
Kateg. 
Odpadu 

Odpad 
spolu (t) podiel 

% 

Odpad zhodnotený (t)   
Materiál.  Energet.  iné  

Odpad zneškodnený (t) 
Spaľov. Skládkovanie Iné  

               

1 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 71,5 49,36   71,5 

2 17 09 04 Drobný stavebný odpad O 30,5   21,05   30,5  

3 20 01 33 Batérie O 0,1  0,06      

4 20 01 01 Papier O 9,5 6,55 9,5   

5 20 01 03 VKM Tetrapak O 2  1,37  2   

6 20 01 40 Kovy O 10,5 7,25 10,5   

7 20 01 02 Sklo O 8,8 6,07 8,8   

8 20 01 08 Oleje O  0,3 0,2  0,3   

9 20 01 10 Šatstvo O 1,04 0,71 1,04   

10 20 01 36 Elektronika O 2,8 1,93 2,8   

11 20 01 39 Plast O 7,9 5,45 7,9   

            

Spolu     144,84 100 42,84 102 

Odpad zhodnocovaný   42,84 29,58     

Odpad zneškodňovaný   102 70,42     

 
 
 
 
 

2017 kód odpadu 

Názov odpadu 
Kateg. 
Odpadu 

Odpad 
spolu (t) podiel 

% 

Odpad zhodnotený (t)   
Materiál.  Energet.  iné  

Odpad zneškodnený (t) 
Spaľov. Skládkovanie Iné  

               

1 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 70,06 45,52   70,06 

2 17 09 04 Drobný stavebný odpad O  25,5 16,56   25,5  

3 20 01 33 Batérie O  0,01  0,06 0,01   

4 20 01 01 Papier O 11 7,14 11   

5 20 01 03 VKM Tetrapak O  4,47  2,9  4,47   

6 20 01 40 Kovy O 15,63 10,15 15,63   

7 20 01 02 Sklo O 12,51 8,13 12,51   

8 20 01 08 Oleje O 0,3   0,19 0,3   

9 20 01 10 Šatstvo O 
      
     1,5 0,97 1,5   

10 20 01 36 Elektronika O 1,65 1,07 1,65   

11 20 01 39 Plast O 11,26    7,31 11,26   

            

Spolu     153,89 100 58,33 95,56 

Odpad zhodnocovaný   58,33 37,9     

Odpad zneškodňovaný   95,56 62,1     
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3.2. Program pôvodcov odpadov – obce  
 
 
3.2.1. Pôvodcovia odpadov na území obce sa môžu dohodnúť navzájom, alebo 

spolu s obcou, že vypracujú spoločný program 
 
3.2.2. V prípade, ak sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným 

spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho 
programu, pôvodca odpadu je povinný svoj program aktualizovať 
a bezodkladne ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej 
správy. 

 
3.2.3. Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu odpadového hospodárstva 

oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálneho 
odpadu alebo drobného stavebného odpadu, alebo nakladá s komunálnymi 
odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, informácie 
potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu. 
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Tab. č. 2 Spôsob zberu jednotlivých položiek odpadov 

 

Realizovaný zber nasledovných položiek odpadov 

Druh odpadu   Miesto uskutočnenia zberu 
 Typ a veľkosť  

nádob 

Názov firmy s ktorou 

má obec uzatvorenú 
zmluvu 

Zmesový 

komunálny 
odpad 

Po obci Michal nad Žitavou 
Kovové 110 lit. 

a plastové  

115 lit. nádoby 

Brantner, s.r.o. Nové 

Zámky 

 Stavebný 

odpad 

Skládka inertného odpadu Michal 
nad Žitavou 

- 
Obec Michal nad 

Žitavou 

Plast Po obci Michal nad Žitavou 
Plastové vrecia 80 

lit.  

Zberová spoločnosť 
Palárikovo 

Papier + 

VKM 
Po obci Michal nad Žitavou 

Plastové vrecia 80 

lit.  

Zberová spoločnosť 

Palárikovo 

Sklo Po obci Michal nad Žitavou 
110 lit. kovové 
smetné nádoby 

Zberová spoločnosť 
Palárikovo 

Elektronika Po obci Michal nad Žitavou 

Plastové vrecia 80 

lit. 
 

Zberová spoločnosť 

Palárikovo 

Batérie Obecný úrad 
Plastové uzavretá 

nádoba 
INSA Sereď 

Oleje Obecný úrad Plastové prepravky Polystar Šurany 

Kovy Po obci Michal nad Žitavou Voľne ložený 

Obec Michal nad 
Žitavou 

Zberová spoločnosť 

Palárikovo 

Odpady z 

textilu, obuv 

a hračky 

Po obci Michal nad Žitavou 
Plastové vrecia 80 

lit.  

Zberová spoločnosť 

Palárikovo  

Humana 

 

 
Článok 4 

Druhy komunálneho odpadu 
 

 

4.1 Komunálne odpady 
 

Údaje o druhu, množstve a zdroji komunálnych odpadov vzniknutých v obci s 
rozlíšením na kalendárne roky, a údaje o množstve komunálnych odpadov, pre ktoré 
zabezpečila zhodnotenie a zneškodnenie, s osobitným uvedením podielu zneškodnenia 
komunálneho odpadu skládkovaním k iným spôsobom zneškodnenia a k zhodnoteniu, 
sú uložené v archíve obce. 
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4.2  Triedený zber komunálnych odpadov  
 

Údaje o druhu, množstve a zdroji komunálnych odpadov vzniknutých v obci s 
rozlíšením na kalendárne roky, a údaje o množstve komunálnych odpadov, pre ktoré 
zabezpečila zhodnotenie a zneškodnenie, s osobitným uvedením podielu zneškodnenia 
komunálneho odpadu skládkovaním k iným spôsobom zneškodnenia a k zhodnoteniu, 
sú uložené v archíve obce.  

     Údaje o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pre ktoré zložky 
komunálnych odpadov je v obci zavedený triedený zber komunálnych odpadov, o 
množstve komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu 
komunálnych odpadov a o systéme zberu drobných stavebných odpadov v obci s 
rozlíšením na kalendárne roky, sú uložené v archíve obce.  

 
Na zjednodušenie boli jednotlivé činnosti nakladania s odpadmi zaradené do šiestich 

skupín nasledovne:  
  
Skupina nakladania  Kód nakladania  
zhodnocovania materiálové  R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, 

R11, R12  
zhodnocovania energetické  R1  
zhodnocovanie iné  R10, R13  
zneškodňovanie skládkovaním  D1, D3, D5, D12  
zneškodňovanie spaľovaním  D10  
zneškodňovanie iné  D2, D4, D8, D9, D13, D14, D15  

 
 

Článok 5 
Povinnosti právnických a fyzických osôb 

 
5.1. Základné povinnosti 
 
5.1.1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať 

v súlade s týmto nariadením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom 
zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné 
prostredie 

5.1.2. Zakazuje sa: 
A/ uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom 

v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov 

B/ zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s týmto nariadením 
C/ zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta 

a zneškodňovanie odpadov ukladaním do povrchových nádrží /napr. 
umiestnenie kvapalných odpadov, alebo kalov do jám, rybníkov alebo lagún, 
priehrad a pod. / 

D/ ukladať na skládku kvapalné odpady, a odpady ktoré sú v podmienkach 
skládky výbušné a horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych 
a veterinárnych zariadení 
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E/ zneškodňovať odpad riedením alebo zmiešavaním za účelom znižovania 
koncentrácie nebezpečných látok 

F/ opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností 
G/ vypúšťať odpadové oleje do povrchových, podzemných vôd do kanalizácií 
H/ uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní 

odpadových olejov do pôdy 
 

5.1.3. Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša ten, pre ktorého sa 
zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy vykonáva 

5.1.4. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho 
nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením, je 
povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia 
a obci 

5.1.5. Obvodný úrad životného prostredia na základe bodu 3.1.4. požiada Policajný 
zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu, takto zistená 
osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na 
vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, 
ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou. 

5.1.6. Ak sa podľa bodu 3.1.5. nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu 
na nehnuteľnosti v rozpore týmto nariadením, obvodný úrad životného 
prostredia začne konanie, či vlastník , správca alebo nájomca tejto 
nehnuteľnosti je: 

A/ pôvodcom odpadu, 
B/ neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, 
C/ mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech. 

 
5.1.7. Ak sa v konaní podľa bodu 3.1.6. preukáže vlastníkovi, správcovi alebo 

nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto 
nariadením niektorá zo skutočností prejde povinnosť zabezpečiť 
zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo 
nájomcu nehnuteľnosti. 

5.1.8. Ak sa podľa bodu 3.1.5. nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu 
na nehnuteľnosti, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na 
vlastné náklady obvodný úrad životného prostredia, ak ide o komunálne 
odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na 
vlastné náklady zabezpečí obec. 

5.1.9. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce nie je možné 
ukladať mimo vyhradených miest a lokalít. Pôvodca odpadu je povinný 
ukladať komunálny odpad do určených zberných nádob, zodpovedajúcich 
systému zberu komunálneho odpadu v obci. 

 
 
5.2. Povinnosti držiteľa odpadu 
 
5.2.1. Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich 

pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom. 
5.2.2. Na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace 

s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
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5.2.3. Nakladať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo 
inak s nimi zaobchádzať iba v súlade s týmto nariadením. 

5.2.4. Odovzdať svoje odpady na odvoz a zneškodnenie resp. zhodnotenie iba 
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na území obce podľa tohto nariadenia 

5.2.5. Pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
alebo inom zaobchádzaní s nimi chrániť zdravie ľudí a životné prostredie 

5.2.6. Zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu 
5.2.7. Užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu 

v obci 
5.2.8. Ukladať komunálny odpad alebo jeho zložky a drobný stavebný odpad na 

účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob 
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci 

 
 
5.3. Povinnosti obce 
 
5.3.1. Obec je povinná: 

- vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva 
- zabezpečovať aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe 

monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná 
evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy 
a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností 

- uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou – 
podnikateľom na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych 
odpadov 

- vyberať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
ktoré vznikli na území obce 

- prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstva 
- zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných 

odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených 
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov 

- pravidelne zabezpečovať prostredníctvom médií informovanosť pôvodcov 
odpadu o zbere, preprave a zneškodnení odpadu 

- zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad 
- zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery pri záhradkárskych osadách, cintorínoch 
- zabezpečiť zber vytriedených zložiek z komunálneho odpadu. 

  
 

Článok 6 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi 

 
6.1. Vyhodnotenie predchádzajúceho programu  

 
Uvádzame vyhodnotenie plnenia cieľov predchádzajúceho programu obce. 

 
Ciele:  Vyhodnotenie: 
Do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu 
odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo, a podľa 

splnené  
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možností z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný 
odpad ako odpad z domácností, najmenej na 35% hmotnosti 
vzniknutých odpadov.  
Do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných BRKO na 50% z 
celkového množstva (hmotnosti) BRKO vzniknutých v roku 1995,  

splnené  

Do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných BRKO na 45% z 
celkového množstva (hmotnosti) BRKO vzniknutých v roku 1995,  
 
 

splnené  

Opatrenia:  Vyhodnotenie:  
a) Zefektívnenie separovaného zberu v obci.  
b) Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia  
občanov v oblasti zlepšenia separovaného zberu.  
c) Informovanie verejnosti o miestach na odovzdávanie 
separovaných zložiek komunálneho odpadu.  
d) Zvyšovanie informovanosti obyv. o zákaze zneškodňovania 
predovšetkým malých domácich spotrebičov spolu s 
netriedeným komunálnym odpadom a o povinnosti odovzdávať 
elektroodpady do systémov spätného odberu a zberu celé.  
e) Poskytnutie vhodných nádob pre domácnosti na separovanie 
jednotlivých zložiek KO a BRKO, čím sa zníži množstvo 
zmesového KO a zvýši množstvo vytriedených zložiek KO:  
   a. Poskytovanie nádob na papier, sklo, plasty, kovy  
   b. Poskytovanie nádob na kompost  
f) Pre odpady z dreva uplatňovať energetické zhodnocovanie 
(využiť drevnú hmotu ako palivo)  
g) Uzatváranie zmluvy s oprávnenými organizáciami, ktoré 
preferujú zhodnocovanie odpadov pred zneškodnením a 
poskytujú služby v oblasti separácie a zhodnocovania aj iných 
vytriedených zložiek BRKO. 
 

a) splnené  
b) splnené  
 
 
c) splnené  
 
 
d) splnené  
 
 
 
 
e) splnené  
 
(papier je zbieraný  
vrecovým systémom)  
 
f) nesplnené  
 
g) splnené  
 

 

6.2. Záväzná časť programu  

 
6.2.1. Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom   
 
     Tvorba odpadov je silne závislá na životnej úrovni danej krajiny, regiónu či obce. 
Aj vznik odpadov v našej obci bude silne závislý od životnej úrovne našich obyvateľov 
a regiónu. Do budúcnosti nepredpokladáme so znižovaním celkového množstva 
odpadov. Predpokladáme však odklon od skládkovania odpadov smerom k 
zhodnocovaniu odpadov a to najmä k materiálovej recyklácii a zhodnocovaniu BIO 
odpadov. 

 
 

6.2.2.    Ciele stanovené krajským Programom odpadového hospodárstva  
 

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

-   Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR ako i kraja je odklonenie 
odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním, obzvlášť pre komunálne odpady.  



18 

 

-    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.  

-    Ciele do roku 2020 pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú - znížiť 
množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 
% z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov vzniknutých v roku 1995.  

 -    Cieľ do roku 2020 pre odpady z papiera a lepenky je materiálové zhodnocovanie 
na 70 %.  

-    Cieľ do roku 2020 pre odpady zo skla je materiálové zhodnocovanie na 80 % a 
skládkovanie odpadového skla je potrebné znížiť na úroveň 10 %.  

-  Cieľ do roku 2020 pre odpady z plastu je dosiahnuť 55 % materiálového 
zhodnotenia a zníženie skládkovania plastových odpadov na 5 %.  

-    Cieľ do roku 2020 pre odpady zo železných a neželezných kovov je ich materiálové 
zhodnocovanie na úrovni 90 % s nulovým energetickým zhodnocovaním a 
postupným znižovaním skládkovania na úroveň maximálne 1 %.  

-    Cieľ pre odpady z obalov je celková miera zhodnocovania najmenej vo výške 60 
% hmotnosti odpadov z obalov a celková miera recyklácie najmenej vo výške 55 
%.  

-    Cieľ pre stavebné a demolačné odpady je do roku 2020 do roka 2020 zvýšiť 
prípravu na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane 
zasypávacích prác použitím odpadu z bezpečných konštrukcií a sutí z demolácií 
ako náhrady za iné materiály, bez využívania prirodzene sa vyskytujúceho 
materiálu definovaného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov, najmenej na 
70 % podľa hmotnosti. 

 
6.2.3.    Ciele Programu obce do roku 2020 sú zamerané na:  

 
1. zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového 

komunálneho odpadu,  
a) Znižovanie celkového množstva vzniku komunálnych odpadov sa neočakáva, no 

očakáva sa čiastočné zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, 
nakoľko sa kladie väčší dôraz na triedenie odpadov a ich zhodnocovanie a aj kvôli 
tomu, že sa kladie dôraz na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných 
odpadov.  

2. zvýšenie podielu triedeného zberu,  
a)  Do roku 2020 zvýšiť 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 takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom 
kalendárnom roku,  

b)  Zvýšenie podielu triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov,  
c)  Zvýšenie podielu triedeného zberu stavebných odpadov na úroveň 70 % podľa 

hmotnosti.  
3. znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  ukladaného 

na skládky odpadov,  
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a) Zníženie množstva skládkovaného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
do konca roku 2020 na 35 % z celkového množstva biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu vzniknutého v roku 1995,  

b) Zákaz skládkovania akéhokoľvek biologicky rozložiteľného odpadu – vrátane 
papiera, či lepenky.  

4. zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu,  
a) Do roku 2020 zvýšiť 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 takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom 
kalendárnom roku.  

 

6.2.4. Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov a opatrenia na 
zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere a o 
význame značiek na obaloch  

 
6.2.4.1. Opatrenia Programu obce do roku 2020 vo vzťahu k cieľu Programu obce  
 
1. zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového 

komunálneho odpadu  
Opatrenie 1: Čiastočné zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu bude 
docielené zvýšeným triedeným zberom odpadov ako je papier, plast, sklo a kovy a 
najmä zvýšeným triedením biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a 
stavebných odpadov.  

2. zvýšenie podielu triedeného zberu,  
Opatrenie 2: Úzka spolupráca s Organizáciami zodpovednosti výrobcov, ktoré 
zabezpečujú financovanie triedeného zberu obalov, neobalových výrobkov, elektro 
odpadov, batérií a akumulátorov, či pneumatík.  

Opatrenie 3: Zvyšovanie počtu zberných nádob, resp. frekvencie vývozov odpadov, 
spadajúcich pod Rozšírenú zodpovednosť výrobcov.  

Opatrenie 4: Zber biologicky rozložiteľných odpadov od každej individuálnej a 
komplexnej bytovej výstavby formou kompostovacieho zásobníka, resp. zberom 
cez zberné nádoby.  

Opatrenie 5: Zber biologicky rozložiteľných odpadov v malých kompostárňach.  
Opatrenie 6: Zber stavebných odpadov a ich odovzdávanie na recykláciu.  

3. znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na 
skládky odpadov,  

Opatrenie 7: Zavedenie kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu v kompostovacích zásobníkoch, resp. zberom cez zberné nádoby od 
individuálnej bytovej výstavby a komplexnej bytovej výstavby.  

Opatrenie 8: Zavedenie zberu biologicky rozložiteľných odpadov v malých 
kompostárňach.  

Opatrenie 9: Každý vyzbieraný biologicky rozložiteľný odpad v obci, musí byť 
poskytnutý na zhodnotenie, nie na zneškodnenie skládkovaním – vrátane papiera, 
či lepenky.  

4. zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu,  
Opatrenie 10: Zvýšenie podielu zhodnotenia pre komunálne odpady, vzhľadom na 
Rozšírenú zodpovednosť výrobcova bezplatný systém zberu.  
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Opatrenie 11: Zvýšenie podielu zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, 
vzhľadom na zber tohto odpadu od individuálnej bytovej výstavby a komplexnej 
bytovej výstavby, ako aj zberom tohto odpadu v malých kompostárňach,  

Opatrenie 12: Zvýšenie podielu zhodnocovania stavebných odpadov, vzhľadom na 
ich zber a odovzdávanie do zariadení na zhodnocovanie odpadov, najmenej na 70 
% podľa hmotnosti.  

 
6.2.4.2. Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere a 

o význame značiek na obaloch.  
 

Opatrenie 13: Obec, ako aj v spolupráci s Organizáciami zodpovednosti výrobcov 
bude organizovať semináre, prednášky o triedenom zbere odpadov, s cieľom 
vysvetľovať potreby separácie odpadov z environmentálneho hľadiska.  

Opatrenie 14: Obec sa postará o distribúciu letákov o systéme triedeného zberu do 
každej domácnosti minimálne jeden krát za rok.  

Opatrenie 15: Obec bude apelovať na svojich obyvateľov aby sa snažili obmedzovať 
nákupy spotrebných tovarov krátkej životnosti.  

Opatrenie 16: Obec bude apelovať na svojich obyvateľov aby sa uprednostňovali 
nákupy tovarov vo veľkých baleniach, ako aj vo vratných obaloch a obmedzovali 
nákupy tovarov balených vo viacerých jednorazových obaloch.  

Opatrenie 17: Komunikácia s obyvateľmi, oznamy v miestnom rozhlase, miestnych 
novinách, internetovej stránke, či na miestnych úradných tabuliach o triedenom 
zbere odpadov  

Opatrenie 18: Vysvetľovanie významu značiek na spotrebiteľských obaloch, ktoré 
znamenajú, že obal možno zhodnotiť.  

 
6.2.5. Smerná časť programu  

 
6.2.5.1. Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov 

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

Príslušné informácie sa uvedú pri zohľadnení cieľov stanovených v tomto programe, 
v programe kraja ako aj dostupnosti najbližšieho vhodného zariadenia a kapacity 
zariadení vybudovaných v rámci Slovenskej republiky pre daný druh odpadu. 

 
6.2.5.2. Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov 

komunálnych odpadov  
 
Okruh  Druhy odpadov  Názov spoločnosti  

Triedený 

zber  

20 01 01 – papier,  

20 01 01 – sklo,  
20 01 03 – VKM,  

20 01 39 - plasty  

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady  

ARGUSS, s.r.o., Bratislava, prevádzka Lok  
Brantner Nové Zámky s.r.o. N.Zámky  

EAST-WEST SK, s.r.o., Bátovce  
ALBACENTRUM, s.r.o., Nitra  

Green Wave Recycling s.r.o., Nitra  
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky  

NEPCO SK, s.r.o., Galanta  

Technické služby mesta Galanta, Galanta  
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Kovy  20 01 04 – obaly z kovu,  

20 01 40 – kovy  

ADA WASTE, s.r.o., Šintava  

KBZ, s.r.o., Šaľa  
Zberné suroviny Žilina, a.s.; Nové Zámky  

Liquid Recycling a.r.o., Topoľčianky prev. Dolné 
Krškany  

ROVAMI s.r.o.,Sládkovičovo  

Nebezpeč
né 

odpady  

20 01 05 – nebezpečné obaly, 
20 01 13 – rozpúšťadlá,  

20 01 14 – kyseliny,  
20 01 15 – zásady,  

20 01 10 – pesticídy,  
20 01 26 – nebezpečné oleje,  

20 01 27 – nebezpečné farby,  

20 01 28 - farby  
  

ARGUSS, s.r.o., Bratislava, prevádzka Lok  
WASTE Transport a.s., Žirany  

VYFAKO, spol. s r.o., Radošina  

BIO  20 01 08 - BIO kuchynský a 
reštauračný odpad,  

20 01 25 – jedlé tuky a oleje, 20 

01 38 – drevo,  
20 02 01 – zelené BIO odpady  

INSA, s.r.o., Sereď  
ARGUSS, s.r.o., Bratislava, prevádzka Lok  

ARDOX s.r.o., Jatov  

INTA, s.r.o., Trenčín – prevádzkareň Šalgovce a 
Orešany  

ARDOX s.r.o., Jatov – prevádzkareň Kráľová nad 
Váhom  

INTERTRADE Slovakia, s.r.o., Jahodná  
ELBIOGAS s.r.o., Gabčíkovo  

BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s. r. o., Dunajský 

Klátov  
Technické služby mesta Galanta, Galanta  

Šatstvo  20 01 10 – šatstvo,  
20 01 11 - textil  

Marcel Čičman, Komjatice  
TextilEco a. s., organizačná zložka, Bratislava  

ECO TEXTIL s.r.o., Banská Bystrica  

Humana People to People Slovakia s.r.o., Martin  
Elektrood

pad  

20 01 21 – žiarivky,  

20 01 23 – elektro chladničky, 
20 01 35 – nebezpečné elektro,  

20 01 36 - elektro  

ARGUSS, s.r.o., Bratislava, prevádzka Lok  

ENVIROPOL SK s. r. o., Bratislava  

Batérie  20 01 33 – auto batérie,  
20 01 34 – batérie,  

ARGUSS, s.r.o., Bratislava, prevádzka Lok  
WASTE RECYCLING, a.s., Zlaté Moravce  

ASEKOL SK s.r.o., Bratislava  
MACH TRADE, spol. s r.o., Sereď, prev. Dolná Streda  

Zmesové 
odpady  

20 03 01 – zmesový komunálny 
odpad,  

20 03 02 – odpad z trhovísk, 20 

03 03 – odpad z čistenia ulíc, 20 
03 07 – objemný odpad  

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky  
Brantner Nové Zámky s.r.o. , N.Zámky  

STKO N-14 a.s., Neded  

Stavebné 
odpady  

20 03 08 – drobný stavebný 
odpad,  

20 02 02 – zemina a kamenivo  

e3d s.r.o, Šaľa  
Staviteľstvo Zajíček s.r.o., Šurany  

Brantner Nové Zámky s.r.o. , N.Zámky  

 
 

6.2.5.3. Informácie o tom, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny 
odpad je vhodné vybudovať.  

 
        Úlohou obce nie je definovať vhodnosť, či nevhodnosť budovania zariadení na 

spracovávanie odpadov. Táto úloha prislúcha štátu a jeho politike v oblasti 
smerovania odpadového hospodárstva. Po zadefinovaní smerovania nakladania s 
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odpadmi sa o jednotlivé zariadenia zväčša postará trhový mechanizmus, najmä 
prevádzky podnikateľských subjektov, či obecné organizácie.  

    Ak bude obec, prípadne iný subjekt v budúcnosti plánovať nové zariadenia na 
nakladanie s odpadmi, obec bude účastníkom konania procesu schvaľovania 
výstavby, či zmeny daného zariadenia, vrátane posudzovania vplyvov na životné 
prostredie. 

 
 

6.2.6. Údaje o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľstva v 
oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 
  

    V rámci informačných kampaní medzi obyvateľmi bude potrebné zvyšovať 
povedomie obyvateľov v oblasti triedenia a nakladania s komunálnymi odpadmi, o 
potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov, či o prínose jeho zhodnocovania a 
negatívach jeho zneškodňovania.  
    Obec sa zaväzuje zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, 

informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov a triedeného zberu odpadov. Spôsob vykonania informačných 
kampaní: letáky, web stránka, semináre, prednášky, obecné noviny, či oznamy na 
úradných tabuliach.  
    Počet informačných kampaní môže byť aj vyšší – predpokladaný počet je 4 krát za 

kalendárny rok. Obsahové zameranie týchto kampaní bude smerovať k zvýšeniu 
povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, o potrebe 
triedeného zberu komunálnych odpadov, o prínose jeho zhodnocovanie a o negatívach 
jeho zneškodňovania.  
    Predpokladaný prínos informačných kampaní bude spočívať vo zvyšovaní 

environmentálneho povedomia obyvateľov, vo zvyšovaní podielu triedeného zberu 
odpadov v obci a v znižovaní produkcie zmesového komunálneho odpadu. 
 

6.2.7. Označenie obalov 
 
     Na obaloch výrobkov sa nachádzajú recyklačné symboly, poprípade priamo na 

výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek majú 
občania uľahčené rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber sa má výrobok 
resp. obal vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. 
 

 
 
         Zmesový odpad  Plasty 
 
 

 
 
  Bio odpad     Elektro odpad 
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Nebezpečný odpad  
 
 
 
 

 
 Vratný obal            
 
 

 
6.2.8. Rozsah finančnej náročnosti programu  
 
Uvedie sa predpokladaná výška finančných prostriedkov potrebných na zavedenie 
navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú 
stanové ciele.  

Predpokladaná výška finančných prostriedkov je:  
 
- Investičné náklady: 30 000,- €  
- Prevádzkové náklady na rok: 10 000,- €  
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Pre výpočet výšky predpokladaných finančných prostriedkov z pohľadu jednotlivých 
prúdov odpadu obec majú vplyv:  

  
- Pokles nákladov so zmesovým komunálnym odpadom, nakoľko sa predpokladá 
mierny odklon od skládkovania odpadov,  

- Výrazný nárast nákladov v súvislosti s nakladaním s BIO odpadmi, najmä investičné 
a prevádzkové náklady,  

- Triedený zber odpadov ako papier, plast, sklo, kovy a VKM, ktoré však hradí 
Organizácia zodpovednosti výrobcov, teda na obec by to nemalo mať vplyv,  

- Mierny nárast nákladov v súvislosti s recykláciou stavebných odpadov,  
- Mierny nárast nákladov v súvislosti s propagačnými aktivitami pre podporu 
triedeného zberu odpadov.  

 
 
 

Článok 7 
Zber, prepravu a zneškodnenie, zhodnotenie 

vytriedených odpadov z domácností – separovaný zber 
 
 
7.1 Definícia separovaného zberu 
 
7.1.1 Separovaný zber odpadov – je delenie odpadov podľa druhov alebo 

oddeľovanie zložiek odpadov (vrátane odpadov z obalov), ktoré možno po 
oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Katalóg 
odpadov ako samostatné druhy odpadov 

7.1.2 Pôvodca odpadu je povinný komunálny odpad separovať. Vyseparované 
zložky komunálneho odpadu sa zbierajú a separujú v obci nasledovne: 
 

A/ PLASTY 
20 01 39  plasty    0 (vrátane odpadov z obalov) 

Na separovanie plastov firma, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu dodá pre 
každú domácnosť 1 plastové vrece modrej farby. Firma tieto vrecia odovzdá 
jednotlivým domácnostiam. 

    Interval odvozu bude vykonaný 1x mesačne. Vyseparovanú komoditu občania 
zhromaždia na verejnom priestranstve pred svojou nehnuteľnosťou, pričom 
pri odvoze dopadu im bude odovzdané nové plastové vrece. Obec sa zaväzuje 
zabezpečiť informovanosť občanov o dátume vývozu /miestny rozhlas/. 

 
B/ SKLO 
20 01 02  sklo    0 (vrátane odpadov z obalov) 

Na separáciu skla sú v obci rozmiestnené a občanom poskytnuté 110 l kovové 
nádoby.   

Vývoz 110 l kovových nádob bude realizovaný 1x mesačne. Obec sa zaväzuje 
zabezpečiť informovanosť občanov o dátume vývozu /miestny rozhlas/. 
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C/ PAPIER A LEPENKA (vrátane odpadov z obalov) 
20 01 01  papier a lepenka  0 

Na separovanie papiera firma, s ktorou ma obec uzatvorenú zmluvu dodá pre 
každú domácnosť 1 plastové vrece oranžovej farby. Firma tieto vrecia odovzdá 
jednotlivým domácnostiam.  

    Interval odvozu bude vykonaný 1x mesačne. Vyseparovanú komoditu občania 
zhromaždia na verejnom priestranstve pred svojou nehnuteľnosťou, pričom 
pri odvoze dopadu im bude odovzdané nové plastové vrece. Obec sa zaväzuje 
zabezpečiť informovanosť občanov o dátume vývozu /miestny rozhlas/. 
Papier musí byť zabezpečené proti vlhkosti. 

 
D/ TEXTIL 
20 01 10   šatstvo  0 
20 01 11   textílie  0 

Na separovanie textílie firma, s ktorou ma obec uzatvorenú zmluvu dodá pre 
každú domácnosť 1 plastové vrece oranžovej farby. Firma tieto vrecia odovzdá 
jednotlivým domácnostiam.  

    Interval odvozu bude vykonaný 1x mesačne. Vyseparovanú komoditu občania 
zhromaždia na verejnom priestranstve pred svojou nehnuteľnosťou, pričom 
pri odvoze dopadu im bude odovzdané nové plastové vrece. Obec sa zaväzuje 
zabezpečiť informovanosť občanov o dátume vývozu /miestny rozhlas/. 
Textil musí byť zabezpečené proti vlhkosti. 
V obci upredostňujeme odovzdávanie textílie do kovových kontajnerov, pre 
firmu, ktorá časť daných textílií po vytriedení použije na charitatívne účely 
a zbytok zrecikluje. Kovové kontajnery sú umiestnené pri športovom areáli 
futbalového ihriska a pri obchodnom dome Jednota s.d.  
 

 
E/ ŽELEZNÉ A NEŽELEZNÉ KOVY 
20 01 40  kovy     0 (vrátane odpadov z obalov) 
 

Separované železo sa v deň zberu, vyloží na verejné priestranstvo pred 
nehnuteľnosťou, tak aby nebola ohrozená bezpečnosť občanov a životné 
prostredie.  

    Interval odvozu bude vykonaný 1x mesačne. Vyseparovanú komoditu občania 
zhromaždia na verejnom priestranstve pred svojou nehnuteľnosťou. Obec sa 
zaväzuje zabezpečiť informovanosť občanov o dátume vývozu /miestny 
rozhlas/. 
Železné a neželezné odpady treba zabezpečiť proti odcudzeniu nežiadúcimi 
osobami. 

 
F/ ODPAD Z  ELEKTRICKÝCH  A  ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ /ELEKTRICKÝ 

ŠROT/ A NEBEZPEČNÝ ODPAD 
 

20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia N 
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia 0 
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Nebezpečné odpady: 
20 01 13 rozpúšťadlá      N 
20 01 14 kyseliny      N 
20 01 15 zásady      N 
20 01 17 fotochemické látky     N 
20 01 19 pesticídy      N 
20 01 23 vyr. zar. obs. chlórfuórované uhľovodíky N 
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 
20 01 27 farby, lepidlá a živice obsahujúce neb. Látky N 
20 01 28 farby, lepidlá a živice iné ako v 20 01 27 0 
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N 
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá   N 
20 01 31 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  N 
20 01 33 batérie a akumulátory    N 

 
Skupina 15: odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný 

materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované. 
 

15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov 
inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými látkami  N 

 
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami  N 
 
15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý 

základný materiál     N 
 

Zber elektronického šrotu bude spojený so zberom vytriedených odpadov 
z domácností s obsahom škodlivín – nebezpečného odpadu. Interval 
vývozu je stanovený 2x ročne. Na separovanie nebezpečného odpadu 
zmluvná firma dodá samospráve pre každú domácnosť 1 plastové vrece 
čiernej farby. Samospráva tieto vrecia odovzdá jednotlivým 
domácnostiam. 
Dátum odberu odpadov, bude po dohode stanovený na presne určený 
deň, pričom obec zabezpečí informovanosť a pripravenosť občanov. 
Zmluvná firma zabezpečí zber od domu k domu, pričom bude navštívená 
každá domácnosť, ktorá požaduje vývoz. Cena nebezpečného odpadu je 
stanovená podľa individuálnej dohody s obcou. 

 
     

G/ OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY 
 
16 01 03  opotrebované pneumatiky    

Interval zberu a odvozu pneumatík bude realizovaný podľa 
individuálnych potrieb obce. Pneumatiky budú 
zhromaždené na jednom zbernom mieste a zmluvná firma 
zabezpečí ich odvoz. 
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7.1.3.       Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu 

a zhodnotenia/recyklácie si vopred s obcou a písomnej forme dohodne 
osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa 
platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie 
podľa zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje 
o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na 
vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe 
odpadového hospodárstva obce. 
 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenie 

 
9.1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade 

so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov a týmto nariadením 

9.2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 
A/  orgány obce/komisie obecného zastupiteľstva 
B/  poslanci obecného zastupiteľstva 
C/  obecný úrad 
D/  orgány štátnej správy v rozsahu ich kompetencií 

 
 
 
 
Michal nad Žitavou, dňa 18.06.2019  
 

 

 

 

           .............................................................. 

                                starosta obce 
 

 

 

 

Vyvesené dňa : 22.7.2019 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke  

                                                 www.michalnadzitavou.sk 

 

Lehota na podávanie pripomienok :do 31.7.2019 

Zvesené dňa :  7.8.2019 

Schválené:     8.8.2019 

Vyhlásené :    9.8.2019 

 

Zvesené:   24.8.2019     

Účinné dňom:  1.9.2019                                            
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Článok 9 
     Iné: 

 
10.1  Potvrdenie spracovateľa údajov 
 
10.1.1. Meno ( názov) spracovateľa programu: 

 
      Profilaxis found OZ, Lazová 69, 974 01 Banská Bystrica 
 
         Spracoval: Ing. Ján Kačala, Ing. Milan Reischl 
 
         V Michale nad Žitavou, 14.6.2019 
 
 
 
10.1.2. Potvrdenie správnosti údajov – podpis oprávneného zástupcu 
 
           Potvrdzujem správnosť údajov:  
 
 
 
                                                      Ing. Peter Porubský 
                                                          starosta obce 
 
 
 
 
 

10. Prílohová časť: 
 
10.1. Rozhodnutie správnych orgánov vydané obci vo veci odpadov.  
 
 
 
 
 
 
 


