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Úvod 

 

Program odpadového hospodárstva mesta Fiľakovo vychádza z POH 

Banskobystrického kraja. Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych 

odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton, alebo ktorej počet 

obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracovať program obce. 

Obec je povinná predložiť vypracovaný program obce do štyroch mesiacov od 

vydania programu kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na 

posúdenie súladu s ustanoveniami tohto zákona a so záväznou časťou programu príslušného 

kraja. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva oznámi obci výsledok 

posúdenia do 30 dní od doručenia programu obce; výsledok posúdenia je pre obec záväzný. 

Ak je výsledok posúdenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 

kladný, obec: 

 

a) predloží program obce na posúdenie jeho vplyvu na životné prostredie, ak program 

obce podlieha tomuto posúdeniu, a následne po ukončení tohto posúdenia ho schváli, 

b) schváli program obce, ktorý nepodlieha posúdeniu vplyvu na životné prostredie. 

 

Obec je povinná schválený program obce zverejniť do 30 dní od jeho schválenia 

na svojom webovom sídle. 

 

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020 je 

najvýznamnejším strategickým dokumentom v odpadovom hospodárstve Banskobystrického 

kraja na uvedené obdobie. Je vypracovaný v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a 

obsahovo zodpovedá požiadavkám stanoveným v § 5 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z.  

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon o odpadoch) a osnove danej prílohou č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch v znení neskorších predpisov. Vychádza z cieľov a opatrení definovaných v 

aktuálnom národnom programe, z vyhodnotenia predchádzajúceho programu a z analýzy 

súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja, čím zároveň 

vyhovuje aj požiadavkám rámcovej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES 

o odpade a o zrušení určitých smerníc. 

 

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovil nový legislatívny rámec pre oblasť odpadového 

hospodárstva Slovenskej republiky, integrujúci v sebe všetky podstatné prvky európskeho 

práva a zohľadňujúci aktuálne potreby odpadového hospodárstva, jeho stav a budúci vývoj. 

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020 je 

spracovaný plne v súlade s týmto právnym predpisom. 

Pri vypracovaní Programu odpadového hospodárstva mesta Fiľakovo na roky  

2016 – 2020 boli použité informácie poskytnuté predovšetkým mestom a ďalšie údaje použité 

z Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja.  
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE 

 

1.1 Názov obce      Mesto Fiľakovo 

 

1.2 Identifikačné číslo obce    00 316 075 

 

1.3 Okres       Lučenec 

 

1.4 Počet obyvateľov obce    10 654 obyvateľov (ŠÚ 31.12.2017) 

 

1.5 Rozloha katastrálneho územia obce  1 618 ha 

 

1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva  2016 – 2020 

 

2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO  

HOSPODÁRSTVA 

 

2.1 Druh, množstvo a zdroj komunálnych odpadov vzniknutých v obci s rozlíšením 

na kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci program Slovenskej 

republiky a údaje o množstve komunálnych odpadov pre ktoré obec zabezpečila 

zhodnotenie, zneškodnenie, s osobitným uvedením podielu zneškodnenia 

komunálneho odpadu skládkovaním k iným spôsobom zneškodnenia 

a k zhodnoteniu 

 

Podľa § 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti 

fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická 

osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom 

výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby - podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností 

slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, 

alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z 

garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.  

 

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných 

komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe 

verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, 

fyzických osôb a občianskych združení. 

 

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a za nakladanie s 

drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Fyzická osoba 

– podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej 
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len „prevádzkovateľ kuchyne“), zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným 

kuchynským a reštauračným odpadom. 

 

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta je zavedený na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 

9/2016. Mesto Fiľakovo na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo toto všeobecne záväzné 

nariadenie.  

 

VZN vymedzuje práva a povinnosti mesta Fiľakovo, pôvodcov a držiteľov odpadu 

v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti o 

nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky 

rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od 

prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z 

domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných 

batérií a akumulátorov, automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov 

a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s 

obsahom škodlivých látok. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného 

odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora a spôsob zberu drobného stavebného 

odpadu. 

VZN sa vydáva s cieľom stanoviť vhodný systém nakladania s komunálnymi 

odpadmi, ktoré vznikli na území mesta Fiľakovo, pričom územím mesta sa rozumie jej 

katastrálne územie. 

 

Mesto: 

a) usmerňuje činnosť v oblasti nakladania s KO a DSO na území mesta, 

b) vydáva stanoviská k investičnej činnosti v oblasti nakladania s odpadmi, 

c) vedie evidenciu podnikateľských subjektov v oblasti nakladania s KO, 

d) vyjadruje sa k programom pôvodcov odpadu na území mesta, 

e) vypracováva program odpadového hospodárstva mesta a predkladá ho príslušnému 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. Program odpadového 

hospodárstva mesta schvaľuje aj mestské zastupiteľstvo. 

f) realizuje prostredníctvom organizácie poverenej zberom triedený zber KO a DSO, 

g) spolupracuje s verejnoprospešnými organizáciami, inštitúciami, školami, záujmovými 

občianskymi združeniami a pod. s cieľom zvyšovať povedomie a zapojenie pôvodcov 

odpadov na území mesta na úseku predchádzania, obmedzovania, opätovného 

využitia, triedenia, recyklácie a znižovania nebezpečnosti KO a DSO, 

h) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky, 

i) poskytuje držiteľovi odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na 

nakladanie s odpadmi na území mesta. 
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Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít: 

a) predchádzanie vzniku odpadu, 

b) príprava na opätovné použitie, 

c) recyklácia, 

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

e) zneškodňovanie. 

 

Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité 

prúdy odpadov, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu k 

celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon. 

 

V rámci mesta Fiľakovo sú vytvorené Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo, 

príspevková organizácia, ktorá bola zriadená Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove 

dňa 28.5.1992 za účelom zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb.  

 Jednou z činnosti VPS je aj zber, preprava zmesového a separovaného tuhého 

komunálneho odpadu a zber nebezpečného odpadu. VPS taktiež prevádzkuje zberný dvor.  

Zber odpadu na území mesta sa zabezpečuje aj v areáli prekládkovej stanice 

zmesového KO vo Fiľakove na Šávoľskej ceste, ktorá slúži k úprave (zníženie objemu) 

zmesového KO pred prepravou na skládku odpadov. 

 

Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov 

 

Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené 50 l PVC vrece, zberné nádoby vo 

veľkostiach 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l a na zber triedeného odpadu špeciálne kontajnery         

1 100 l na sklo, papier, plasty a kovy, vrecia na triedený odpad, VOK 7 000 l na zber zeleného 

odpadu. Interval vyprázdňovania nádob a ich počet je stanovený tak, aby bol dostatočný 

objem zberných nádob a bolo možné potenciálne vzniknutý komunálny odpad uložiť do 

zberných nádob. Z hľadiska dodržania hygienických zásad na území mesta sa stanovuje 

harmonogram zvozu zmesového komunálneho odpadu s minimálnou frekvenciou 1 x 

týždenne. Vo výnimočných prípadoch môže primátor mesta alebo riaditeľ VPS nariadiť zber 

tohto odpadu aj nad rámec tohto intervalu. 

 

Pre rodinné domy sa stanovuje 110 l, 120 l alebo 240 l zberná nádoba a to: 

 1 ks 110 l, 120 l zbernej nádoby (obvyklý počet občanov 1- 6) 

 2 ks 110 l, 120 l alebo 1 ks 240 l zbernej nádoby (pri počte občanov 7 a viac 

bývajúcich v jednom rodinnom dome) 

 Frekvencia vývozu je 1 x za týždeň. 

 

Pre bytové domy sa stanovujú 1 100 l zberné nádoby a to: 

 1 ks zbernej nádoby max. na 15 bytových jednotiek 

 Frekvencia vývozu je 1 x za týždeň. 
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Tab. č. 1 Vývoj vzniku komunálnych odpadov v rokoch 2011– 2015     

Druh odpadu 

Katalógové číslo 

Produkcia komunálneho odpadu (t) 

2011 2012 2013 2014 2015 

zmesový komunálny odpad 

20 03 01 
2252,99 2286,77 2291,72 2407,97 2629,52 

odpad z čistenia ulíc 

20 03 03 
- - - - - 

odpad z čistenia kanalizácie 

20 03 06 
- - - - - 

objemný odpad 

20 03 07 
- - - - - 

biologicky rozložiteľný odpad 

20 02 01 
- - - - - 

zemina a kamenivo 

20 02 02 
- - - - - 

iné biologicky nerozložiteľné 

odpady   

20 02 03 

- - - - - 

Spolu 2252,99 2286,77 2291,72 2407,97 2629,52 

  

 Produkcia komunálnych odpadov v meste Fiľakovo vo východiskovom roku 2015 

podľa kategórií v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. je uvedená v tabuľke č. 2 

 

Tab. č. 2 Produkcia komunálnych odpadov v roku 2015 a spôsob zhodnotenia, resp. zneškodnenia 

Názov odpadu 

Kód odpadu 

Kategória odpadu 

Zhodnocovanie (t) Zneškodňovanie (t) Zhromaž- 

ďovanie Mate-

riálové 

Energe- 

tické 

Komposto- 

vanie 

Iný 

spôsob 

Sklád- 

kovanie 

Spaľo- 

vanie 

Iný 

spôsob 

zmesový komunálny 

odpad 

20 03 01 

- - - - 2629,52 - - - 

odpad z čistenia ulíc 

20 03 03 
- - - - - - - - 

odpad z čistenia 

kanalizácie 

20 03 06 

- - - - - - - - 

objemný odpad 

20 03 07 
- - - - - - - - 

biologicky 

rozložiteľný odpad 

20 02 01 

- - - - - - - - 

zemina a kamenivo 

20 02 02 
- - - - - - - - 

iné biologicky 

nerozložiteľné 

odpady   

20 02 03 

- - - - - - - - 

Spolu - - - - 2629,52 - - - 
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2.2 Systém triedeného zberu komunálnych odpadov, množstvá komunálnych 

odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu a systém zberu drobných 

stavebných odpadov v obci s rozlíšením na kalendárne roky v ktorých platil 

predchádzajúci program Slovenskej republiky 

 

Program SR uvádza cieľ, ktorý podľa rámcovej smernice by sme mali dosiahnuť do 

roku 2020 úroveň 50 - tich % vytriedených komunálnych odpadov. Program SR pre účely 

sledovania trendov triedeného zberu zaradil jednotlivé druhy odpadov do 5 prúdov- „klasické 

zložky“  triedeného zberu - papier, plasty, sklo, kovy, ďalej biologicky rozložiteľné 

komunálne odpady - odpady zo záhrad, kuchynské odpady, jedlé oleje a tuky a drevo, 

elektroodpady, použité batérie a akumulátory, šatstvo a textil. 

 

Na splnenie cieľa recyklácie podľa rámcovej smernice sa úroveň triedeného zberu 

musí pohybovať minimálne na úrovni 150 – 170 kg vytriedených zložiek na obyvateľa, čo 

nebude jednoduché splniť. 

 

V súčasnosti platná legislatíva v odpadovom hospodárstve (zákon č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) ukladá obciam  väčšie povinnosti: 

 

a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej 

území na  účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom 

vrátane  zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového 

komunálneho odpadu v obci,  

b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 

1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého 

pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje 

zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“), 

2. jedlých olejov a tukov z domácností a 

3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z 

cintorínov, 

c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre 

papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek 

ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov,  

d) umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, 

príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich 

náklady 

1. zaviesť a prevádzkovať na  jej  území  systém oddeleného zberu  

elektroodpadu  z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,  

2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber 

komunálnych odpadov.  

 

Zákon o odpadoch dáva obciam určitú úľavu pre povinnosť zaviesť a zabezpečovať 

vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský 

odpad, ktorá  sa nevzťahuje na obec, ktorá 
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a) zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie  

odpadov činnosťou R1, 

b) preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad, 

c) preukáže, že to  neumožňujú  technické   problémy   vykonávania  zberu, najmä v 

historických centrách miest a v riedko osídlených  oblastiach;  uvedená   výnimka sa 

uplatní iba pre túto časť obce, 

d) preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na  nakladanie  s  týmto 

biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani  pri  určení 

miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice   sadzby 

miestneho poplatku. 

 

Mestá a obce sú povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 

komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály 

na báze lepenky, jedlých olejov a tukov. Triedený zber sa vykonáva vrecovým systémom, 

kontajnerovým systémom a zvozovým systémom. Jednotlivé vrecia a kontajnery sú farebne 

odlíšené, aby nedochádzalo k zámene a je každoročne vypracovaný harmonogram vývozu. Do 

zberných nádob sa nesmú ukladať druhotné suroviny, objemné predmety všetkého druhu, 

elektroodpad, priemyselné odpady, odpady z obchodnej činnosti, odpady z potravinových 

výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení, kyseliny, látky tekuté, toxické, 

zápalné, opotrebované batérie a akumulátory, telá uhynutých zvierat, horúci popol a pod. 

 

V meste Fiľakovo sa vykonáva triedený zber: 

 

a) papiera, skla, plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze 

lepenky (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov), 

b) elektroodpadov z domácností, 

c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov, 

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

e) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je 

fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie 

spoločného stravovania, 

f) jedlých olejov a tukov z domácností, 

g) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 

zdravotníckych pomôcok. 

 

Mesto má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým 

umožňuje OZV pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, 

na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, na základe zmluvy.  

Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný  

zber v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie 

zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná 

organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba. 
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Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych 

odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša mesto a môže 

ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady 

na zabezpečenie zberných nádob nie sú zahrnuté do miestneho poplatku. Pôvodca KO je 

povinný si zabezpečiť vlastné zberné nádoby. 

 

Fyzické a právnické osoby mesta Fiľakovo v súlade s prevádzkovým poriadkom 

zberného dvora môžu odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a zmesový 

komunálny odpad aj na zbernom dvore (ul. Družstevná). 

 

Množstvový zber 

 

Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo 

výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom 

odpadu za daný čas. 

Na území mesta sa zavádza množstvový zber KO pre podnikateľa (PO, FOOP), ktorý 

je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel 

podnikania. Pri množstvovom zbere poplatník má možnosť platiť poplatok za odpady vo 

výške, ktorá zodpovedá skutočnému množstvu ním vyprodukovaných odpadov takým 

spôsobom, že voľbou vhodného objemu zbernej nádoby a intervalu vyprázdňovania zberných 

nádob vždy bude mať pripravený k odvozu plnú zbernú nádobu. 

 

Na území mesta je zavedený triedený zber papiera, plastov, skla, kovov 

a viacvrstvového kombinovaného materiálu na báze lepenky (ďalej len „VKM“) nasledovne: 

a) Rodinné domy - triedi sa: 

a. papier – vrecový spôsob zberu a označené 1100 l zberné nádoby modrej farby, 

vývoz podľa spracovaného kalendára zberu 

b. plasty – vrecový spôsob zberu a označené 1100 l zberné nádoby žltej farby, 

vývoz podľa spracovaného kalendára zberu 

c. sklo – vrecový spôsob zberu a označené 1100 l zberné nádoby zelenej farby, 

vývoz podľa spracovaného kalendára zberu 

d. kov + VKM – vrecový spôsob zberu a označené 1100 l zberné nádoby 

červenej farby, 

e. vývoz podľa spracovaného kalendára zberu 

 

b) Bytové domy - triedi sa: 

a. papier – označené 1100 l zberné nádoby modrej farby, vývoz podľa 

spracovaného kalendára zberu 

b. plasty – označené 1100 l zberné nádoby žltej farby, vývoz podľa spracovaného 

kalendára zberu 

c. sklo – označené 1100 l zberné nádoby zelenej farby, vývoz podľa 

spracovaného kalendára zberu 
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d. kov + VKM – označené 1100 l zberné nádoby červenej farby, vývoz podľa 

spracovaného kalendára zberu 

 

PLASTY – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l kontajnerov, 120 l 

vriec a 1000 l big bagov (zberný dvor). Zber odpadov prostredníctvom kontajnerov a vriec 

zabezpečuje podľa harmonogramu zberu. Príslušná zberová spoločnosť – VPS. 

 

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako PE (polyetylén – LDPE, HDPE) – číre a 

farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká 

od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát) – fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných 

olejov; PP (polypropylén) – obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky 

a hračky; penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC 

(polyvinylchlorid) – vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, plastové okná a nábytok a pod. 

Plastové obaly je potrebné pred vhodením do zbernej nádoby podľa možnosti stlačiť a 

zmenšiť tak ich objem. 

 

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené 

plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan obaly od ropných produktov, 

kovové uzávery, plasty vystužené sklenenými vláknami, silne znečistené potravinami a pod. 

 

Kvalitatívne požiadavky: Plasty nesmú byť znečistené nebezpečnými škodlivinami (napr. 

zvyškami farieb, olejových a ropných látok, chemikálií, a pod.). 

 

KOVY v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l kontajnerov, 120 l vriec 

a 5000 l kontajnera (zberný dvor). Zber odpadov prostredníctvom kontajnerov a vriec 

zabezpečuje podľa harmonogramu zberu. Príslušná zberová spoločnosť – VPS. 

 

Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové 

plechovky a pod. 

 

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. 

 

Kvalitatívne požiadavky: Železný šrot nesmie obsahovať nebezpečné látky. Hmotnostné 

rozmery jednotlivých kovových častí musia spĺňať podmienku ľahkej manipulácie s nimi. 

 

SKLO v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l kontajnerov, 120 l vriec a 

7000 l kontajnera (zberný dvor). Zber odpadov prostredníctvom kontajnerov a vriec 

zabezpečuje podľa harmonogramu zberu. Príslušná zberová spoločnosť – VPS. 

 

Patria sem: sklenené fľaše (biele, zelené a hnedé sklo), nádoby, prázdne poháre od kompótov, 

zeleniny, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, skúmavka, okenné 

sklo, sklo z okuliarov a pod. 
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Nepatria sem: vrchnáky, korky, kovové uzávery fliaš, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, 

drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, zrkadlá, žiarovka, žiarivka, neónky, plexisklo, autosklo, 

teplomer, TV obrazovky a pod. 

 

Kvalitatívne požiadavky: sklo nesmie obsahovať: magnetické a nemagnetické kovy, 

anorganické látky (porcelán, keramika, kamene, hlina a pod.), lepené sklo, organické látky, 

sklo nesmie byť znečistené nebezpečnými škodlivinami (napr. zvyšky chemikálií, farieb a 

pod.) 

 

PAPIER – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l kontajnerov, 120 l 

vriec a 1000 l big bagov (zberný dvor). Zber odpadov prostredníctvom kontajnerov a vriec 

zabezpečuje podľa harmonogramu zberu. Príslušná zberová spoločnosť– VPS. 

 

Patria sem: noviny, časopisy, brožúry, letáky, cenníky, spisy, zošity, knihy, listy, kancelársky 

papier, výkresy, pohľadnice, zakladače, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, 

kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a 

krepový papier, papierový obal, vlnité lepenky, a pod. 

 

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou 

fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací 

papier, indigový papier, použitá papierová vreckovka, servítok a hygienická vložka, detské 

plienky, vata, obaly od sladkostí a slaností, faxový papier a pod. 

 

Kvalitatívne požiadavky: Papier nesmie byť znečistený nebezpečnými škodlivinami (napr. 

ropnými látkami, chemikáliami a pod.) 

 

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY na báze lepenky (ďalej len „VKM“) 

sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na 

manipuláciu a prepravu tovaru. V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l 

kontajnerov spolu s kovmi, 120 l vriec a 1000 l big bagov (zberný dvor). Zber odpadov 

prostredníctvom kontajnerov a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu. Príslušná 

zberová spoločnosť – VPS. 

 

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných 

štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov, obaly je potrebné pred vhodením do zbernej 

nádoby stlačiť a zmenšiť tak ich objem. 

 

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do 

pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené 

kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc. 
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Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých batérií a 

akumulátorov 

 

Mesto má uzavretú zmluvu s organizáciou pre batérie a akumulátory, ktorá 

prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene 

vyzbieranými z komunálnych odpadov. 

 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárnych liekov a 

humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 

 

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými 

osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. 

Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene 

zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok ako aj 

liekov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

Mestský úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu 

vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (na 

webovom sídle mesta www.filakovo.sk, na webovom sídle organizácie VPS 

www.vpsfilakovo.sk, v mesačníku samosprávy Fiľakovské zvesti dostupnom aj na webovom 

sídle mesta www.filakovo.sk, na úradnej tabuli mesta a mestským rozhlasom). 

 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a tukov 

z domácností  

 

Na území mesta je zabezpečený mobilný zber a preprava použitých jedlých olejov a 

tukov. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné 

priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad. Odpad je 

vyvážaný mobilným zberom na základe objednávky zberu odpadu a zároveň vyhlásenia jeho 

vývozu. Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje v deň jeho odvozu a to priamo do 

pristaveného vozidla na dohodnutom mieste. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových 

fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. Občania môžu jedlé 

oleje a tuky z domácností bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec 

vopred vyhlási na webovom sídle mesta www.filakovo.sk, na webovom sídle organizácie 

VPS www.vpsfilakovo.sk, v mesačníku samosprávy Fiľakovské zvesti dostupnom aj na 

webovom sídle mesta www.filakovo.sk a na úradnej tabuli mesta. 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a biologicky 

rozložiteľným kuchynským odpadom  

 

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad 

tzv. zeleného odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zákona v prípade individuálnej bytovej 

výstavby, mesto zabezpečí, aby každá domácnosť mala zberné vrecia s objemom 120 l.  

Okrem zberných vriec zelený odpad môže byť uložený do košov, dební, konáre popílené 

a zviazané.  
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Zber, prepravu a zhodnotenie BRO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane 

zelene z parkov a z cintorínov) zabezpečuje organizácia VPS ako správca verejnej zelene vo 

Fiľakove. 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 

 

Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. 

 

Spôsob zberu objemného odpadu 

 

VPS uskutočňuje bezplatný kalendárový zber objemných odpadov v mesiacoch apríl a 

október. Okrem stanoveného bezplatného kalendárového zberu organizácia poverená zberom 

objemného odpadu uskutočňuje zber aj za odplatu na základe individuálnych objednávok 

pôvodcov. Mesto zabezpečuje zber a prepravu objemného odpadu aj na zbernom dvore. 

 

Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, 

chemikálie a iné nebezpečné odpady) 

 

Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka mobilný zber a prepravu 

oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia organizáciou poverenej zberom na dohodnutých 

zberných miestach vo vhodných lokalitách v meste. 

 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – elektroodpadov z 

domácností 

 

Mesto má uzavretú zmluvu s oprávnenou organizáciou pre elektroodpady, ktorá 

prevádzkuje systém nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych 

odpadov. 

Mesto umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii 

zodpovednosti výrobcov na ich náklady: 

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z 

domácností, 

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych 

odpadov. 

 

Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať aj distribútorom prostredníctvom 

spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. 

Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň bezplatne odovzdať 

elektroodpad do zberného auta v lokalite vopred určenom, čo mesto vopred vyhlási na 

webovom mesta 
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Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 

Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu.43 Výšku poplatku za 

množstvový zber drobných stavebných odpadov určí mesto v osobitnom VZN o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. DSO sa 

odovzdáva na zbernom dvore v meste. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a 

zneškodňovanie drobných stavebných odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber 

komunálneho odpadu – VPS. 

 

Spôsob zberu starých vozidiel 

 

Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla 

osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.  

 

Spôsob zberu odpadových pneumatík 

 

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala 

odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík 

umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých 

vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.  

 

Prevádzkovanie zberného dvora v meste Fiľakovo 

 

Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli na ul. Družstevná. Je prevádzkovaný 

príspevkovou organizáciou mesta Verejnoprospešné služby, ktorá má uzatvorenú zmluvu s 

mestom. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v meste môže bezplatne odovzdať oddelene 

zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore mesta. 

 

Prekládková stanica 

 

Zber odpadu na území mesta sa zabezpečuje aj v areáli prekládkovej stanice 

zmesového KO vo Fiľakove na Šávoľskej ceste, ktorá slúži k úprave (zníženie objemu) 

zmesového KO pred prepravou na skládku odpadov. 

 

Tab. č. 3 Množstvo odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu v rokoch 2011 - 2015 

Druh odpadu 

Katalógové číslo 

Produkcia komunálneho odpadu v systéme triedeného zberu (t) 

2011 2012 2013 2014 2015 

papier a lepenka  O 

20 01 01 
30,12 3,37 149,293 110,514 103,67 

sklo   O 

20 01 02 
40,28 18,38 19,895 26,849 33,2 

šatstvo O 

20 01 10 
- - - - - 

textílie O 

20 01 11 
- - - - - 

rozpúšťadlá N 0,02 - 0,034 0,013 0,02 
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20 01 13 

kyseliny N 

20 01 14 
- - - 0,006 - 

zásady N 

20 01 15 
- - - - - 

fotochemické látky N 

20 01 17 
- - - - - 

kyseliny N 

20 01 19 
0,01 0,01 0,017 0,02 0,01 

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  

N 

20 01 21 

0,48 0,04 - - 0,01 

vyradené zariadenia obsahujúce 

chlórfluórované uhľovodíky  N 

20 01 23 

- 0,60 - - 0,05 

jedlé oleje a tuky  O 

20 01 25 
- - - 0,055 0,22 

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 

25 O 
- -  - - 

batérie a akumulátory  N 

20 01 33 
- 0,01 4,685 - 1,50 

vyradené elektrické a elektronické 

zariadenia N 

20 01 35 

2,2 0,62 0,49 0,16 1,22 

vyradené elektrické a elektronické 

zariadenia O 

20 01 36 

- 1,15 0,510 - 1,31 

plasty  O 

20 01 39 
- 41,05 38,614 40,727 38,53 

kovy  O 

20 01 40 
- - - - 79,59 

nechlór. min. motor., prevodové a 

mazacie oleje N 

13 02 05 

- - - - - 

obaly z papiera a lepenky  O 15 01 

01 
- - - - 0,51 

obaly z plastov  O 

15 01 02 
- - 3,640 - 0,27 

obaly z dreva  O 

15 01 03 
- - - - - 

obaly z kovu O 

15 01 04 
- - - - - 

kompozitné obaly  O 

15 01 05 
- - - - - 

obaly zo skla  O 

15 01 07 
- - - - 0,64 

opotrebované pneumatiky  O 

16 01 03  
- - 0,024 54,01 0,26 

zmesi betónu, tehál, škridiel, 

obkladového materiálu a keramiky 

iné ako uvedené v 17 01 06 O 

17 01 07 

- - - - - 

zemina a kamenivo iné ako uvedené 

v 17 05 03 O 

17 05 04 

- - - - - 



17 
 

zmiešané odpady zo stavieb 

a demolácií O 

17 09 04 

- - - - - 

Spolu 73,11 65,23 217,202 232,354 261,01 

Z toho KO 73,11 65,23 213,538 178,344 259,33 

 

Tab. č. 4 Množstvá vytriedených zložiek v roku 2015 a spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia 

Názov odpadu 

Kategória odpadu 

Kód odpadu 

Zhodnocovanie (t) Zneškodňovanie (t) Zhromaž- 

ďovanie Mate-

riálové 

Energe- 

tické 

Komposto- 

vanie 

Iný 

spôsob 

Sklád- 

kovanie 

Spaľo- 

vanie 

Iný 

spôsob 

papier a lepenka  O 

20 01 01 
103,67 - - - - - - - 

sklo   O 

20 01 02 
33,2 - - - - - - - 

šatstvo O 

20 01 10 
- - - - - - - - 

textílie O 

20 01 11 
- - - - - - - - 

rozpúšťadlá N 

20 01 13 
0,02 - - - - - - - 

kyseliny N 

20 01 14 
- - - - - - - - 

zásady N 

20 01 15 
- - - - - - - - 

fotochemické látky N 

20 01 17 
- - - - - - - - 

kyseliny N 

20 01 19 
0,01 - - - - - - - 

žiarivky a iný odpad 

obsahujúci ortuť  N 

20 01 21 

0,01 - - - - - - - 

vyradené zariadenia 

obsahujúce 

chlórfluórované 

uhľovodíky  N 

20 01 23 

0,05 - - - - - - - 

jedlé oleje a tuky  O 

20 01 25 
0,22 - - - - - - - 

oleje a tuky iné ako 

uvedené v 20 01 25 O 
- - - - - - - - 

batérie a akumulátory  N 

20 01 33 
1,50 - - - - - - - 

vyradené elektrické a 

elektronické zariadenia 

N 

20 01 35 

1,22 - - - - - - - 

vyradené elektrické a 

elektronické zariadenia 

O 

20 01 36 

1,31 - - - - - - - 

plasty  O 

20 01 39 
38,53 - - - - - - - 

kovy  O 

20 01 40 
79,59 - - - - - - - 
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nechlór. min. motor., 

prevodové a mazacie oleje 

N 

13 02 05 

- - - - - - - - 

obaly z papiera a lepenky  

O 15 01 01 
0,51 - - - - - - - 

obaly z plastov  O 

15 01 02 
0,27 - - - - - - - 

obaly z dreva  O 

15 01 03 
- - - - - - - - 

obaly z kovu O 

15 01 04 
- - - - - - - - 

kompozitné obaly  O 

15 01 05 
- - - - - - - - 

obaly zo skla  O 

15 01 07 
0,64 - - - - - - - 

opotrebované 

pneumatiky  O 

16 01 03  

0,26 - - - - - - - 

zmesi betónu, tehál, 

škridiel, obkladového 

materiálu a keramiky iné 

ako uvedené v 17 01 06 

O 

17 01 07 

- - - - - - - - 

zemina a kamenivo iné 

ako uvedené v 17 05 03 

O 

17 05 04 

- - - - - - - - 

zmiešané odpady zo 

stavieb a demolácií O 

17 09 04 

- - - - - - - - 

Spolu 261,01 - - - - - - - 

Z toho KO 259,33 - - - - - - - 

 

2.3 Predpokladané celkové množstvo vzniku komunálnych odpadov a osobitne 

predpokladané celkové množstvo vzniku jednotlivých druhov komunálnych 

odpadov a predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo 

východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu 

 

V úvodnej časti  nasledujúcej tab. č. 5 sú za rok 2015 uvedené množstvá vzniknutých 

odpadov podľa kategórií odpadov v tonách a percentuálny podiel zhodnocovania a 

zneškodňovania jednotlivých kategórií odpadov a údaje predpokladaného vzniku odpadov v 

cieľovom roku 2020. 

 V ďalšej časti tab. č. 5 na ľavej strane sú uvedené množstvá vzniknutých jednotlivých  

komodít v roku 2015 a percentuálny podiel jednotlivých spôsobov nakladania s nimi a na 

pravej strane sú uvedené predpokladané množstvá vzniknutých odpadov v roku 2020 a 

spôsoby ich nakladania vyjadrené percentuálnym podielom. Množstvá odpadov sú uvádzané v 

tonách. 
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Tab. č. 5 Vznik odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie v roku 2015 a prognóza vzniku a ciele 

zhodnocovania a zneškodňovania odpadov na rok 2020 

P
o
r.

 č
. 

 rok 2015 rok 2020 

Kategórie a druhy 

odpadov 

Množstvo  

odpadov 

Zhodnotenie Zneškodnenie  

Množstvo 

odpadov 

Zhodnotenie Zneškodnenie  

Mate-

riálové 

energe-

tické 

spaľo-

vaním 

skládko- 

vaním 
Iné  

mate-

riálové 

energe-

tické 

spaľo-

vaním 

skládko-

vaním 
Iné 

 (t) % % % % % % (t) % % % % % 

Komunálne 

odpady 
2629,52 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 2892,47 49,8 2,7 1,8 38,9 0 

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

1 Opotrebované  

batérie 

a akumulátory 

1,5 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 0,0 0,0 0,0 40 

2 Odpadové oleje 0,22 100 0,0 0,0 0,0 100 5 79 10 0,0 0,0 11 

3 Opotrebované 

pneumatiky 
0,26 100 0,0 0,0 0,0 0,00 3 65 3,5 0,0 1,5 30 

4 Elektronický šrot 2,53 100 0,0 0,0 0,0 0,00 5 70 0,0 0,0 0,0 30 

5 Odpady z plastov 38,53 100 0,0 0,0 0,0 0,00 45 60 5 0,0 5 30 

6 Odpady z papiera 103,67 100 0,0 0,0 0,0 0,00 130 62 5 0,0 1 32 

7 Odpady zo skla 33,2 100 0,0 0,0 0,0 0,00 40 70 0,0 0,0 3 27 

8 Odpady z kovov 79,59 100 0,0 0,0 0,0 0,00 90 80 0,0 0,0 2 18 

9 Staré vozidlá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 0,0 0,0 0,0 5 

10 Priemyselné BRO  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 4 0,0 16 17 

11 BRKO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 700 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

12 Odpadové obaly 1,42 100 0,0 0,0 0,0 0,00 40 47 7 0,0 10 36 

    

 

3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU 

 

V čase spracovania Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na 

roky 2016 – 2020 boli k dispozícii oficiálne údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi z 

Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO), ktoré spracúva MŽP SR na základe 

údajov z hlásení pôvodcov odpadov, zadávanými do informačného systému okresnými 

úradmi ako i údaje o vzniku a nakladaní s komunálnymi odpadmi, ktoré spracúva Štatistický 

úrad Slovenskej republiky po rok 2014. Plnenie niektorých cieľov stanovených v Programe 

odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011 – 2015 nebolo možné 

vyhodnotiť, nakoľko údaje potrebné k vyhodnoteniu cieľov na úrovni kraja neboli k 

dispozícii, pretože sa spracúvajú len za územie Slovenskej republiky. Pri vyhodnotení týchto 

cieľov sa vychádzalo aj z údajov uvedených v POH SR na roky 2016 – 2020. 
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V rámci vyhodnotenia predchádzajúceho programu odpadového hospodárstva 

mesta Fiľakovo uvádzame aj výsledky vykonanej kontroly Najvyšším kontrolným 

úradom Slovenskej republiky. Protokol z vykonanej kontroly tvorí prílohu tohto 

dokumentu.  

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v meste Fiľakovo kontrolu 

efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu, ktorej účelom bolo 

zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ 

a vypracoval protokol o výsledku kontroly. Kontrola bola vykonaná  v čase od 11.6.2018 

o 13. 11.2018 a kontrolovaným obdobím bol rok 2015 – 1. polrok 2018.  

Dôvodom vykonania kontroly NKÚ SR v meste bola nízka úroveň triedenia KO v SR 

v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ a vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ 

v odpadovom hospodárstve, ktoré musí Slovenská republika splniť do roku 2020. Kontrola 

bola vykonaná ako kombinovaná kontrola súladu a výkonnosti. Pri kontrole výkonnosti sa 

NKÚ SR zameral na oblasť efektívnosti a účinnosti triedeného zberu odpadov v meste 

Fiľakovo. Zdrojmi údajov boli najmä štatistické výkazy mesta, operatívne evidencie 

odpadového hospodárstva mesta, strategické dokumenty a rozpočty mesta a VPS. 

V kontrolovanom období nakladanie s komunálnym odpadom bolo zabezpečované 

príspevkovou organizáciou mesta VPS ako aj na základe zmlúv s ďalšími dodávateľmi 

služieb. Systém triedeného zberu bol finančne zabezpečený OZV. Nakladanie s odpadmi 

v kontrolovanom období pre mesto upravoval aj POH mesta do roku 2015, VZN o odpadoch, 

VZN o miestnom poplatku, program 6 v programovom rozpočte mesta a programový 

rozpočet VPS. 

Kontrolou bolo preverené dodržiavanie vybraných povinností mesta, pričom boli 

zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Tieto nedostatky mali charakter 

chýb, vyplývajúcich najmä z rozsahu vykonávaných činností. Týkali sa evidencie odpadov, 

ohlasovacej povinnosti mesta, nezavedenia triedeného zberu BRO z domácnosti s uplatnením 

výnimky, ktorú mesto nevedelo preukázateľne doložiť. Ďalej mesto Fiľakovo nezabezpečilo 

pre individuálnu bytovú výstavbu alebo komplexnú bytovú výstavbu kompostovacie 

zásobníky, resp. zberné nádoby. Štandard zberu plnilo mesto za zložku sklo a spoločne 

zbierané zložky kovy a VKM. Štandard zberu nebol splnený pre papier a plasty.  

 Efektívnosť triedeného zberu komunálnych odpadov bola hodnotená z pohľadu 

dosahovania podielu triedených komunálnych odpadov na celkovom komunálnom odpade 

mesta pri súčasnom zohľadnení nákladov na systém triedeného zberu. Indikátor efektívnosti 

zaznamenal medziročný pokles za celé kontrolované obdobie, na základe čoho bolo 

konštatované neefektívne zabezpečenie zberu triedeného odpadu, avšak s poukázaním na 

zvyšujúcu sa účinnosť systému triedeného zberu. 

Účinnosť systému triedeného zberu komunálnych odpadov bolo hodnotená z pohľadu 

plnenia cieľov stanovených v POH SR. Systém odpadového hospodárstva v meste bol 

vyhodnotený ako účinný, nakoľko mesto už v roku 2017 dosiahlo hodnotu 60 % triedenia 

odpadov plánovanú na rok 2020.  
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NKÚ vo svojom protokole uvádza aj nasledovné odporúčania pre mesto 

Fiľakovo: 

 

V rámci programového rozpočtu program 6 Verejnoprospešné služby prehodnotiť 

merateľné ukazovatele a ciele, na základe ktorých bude mesto nielen sledovať podiel 

triedeného odpadu, nastaviť ciele vyššie ako sú v POH SR a snažiť sa neustále zvyšovať 

podiel, nie ho len udržiavať. V súvislosti s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov a pokrytím 

nákladov na triedený zber dôsledne uplatňovať práva mesta vyplývajúce zo zákona 

o odpadoch. Prehodnotiť výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v súvislosti s nedostatočným pokrytím nákladov odpadového hospodárstva mesta. 

Aktualizovať VZN o odpadoch.   

 

 V nasledujúcich kapitolách sú popísané podrobnejšie Ciele, ktoré boli uvedené v rámci 

POH BSK do roku 2015 a ich samotné vyhodnotenie vo vzťahu k mestu Fiľakovo.  

 

3.1 Ciele pre komunálne odpady a biologicky rozložiteľné komunálne odpady 

 

Stanovenie cieľov pre komunálne odpady vychádzalo z legislatívy odpadového 

hospodárstva, do ktorej boli prebrané smernica Rady 1999/3 1/ES z 26. 04.1999 o skládkach 

odpadov a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/F.S z 19.11.2008 o odpade a o 

zrušení určitých smerníc (ďalej len „rámcová smernica o odpade“). Obmedzenie množstva 

biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládky odpadov sa má dosiahnuť 

prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkcie bioplynu alebo využitia odpadu ako 

zdroja druhotných surovín a energie. 

 

  Pre komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady boli stanovené nasledovné 

ciele: 

a) do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácnosti 

ako papier, kov. Plasty a sklo  a podľa možností  aj  z iných zdrojov, pokiaľ tieto 

zdroje obsahujú podobný odpad ako  odpad z domácností, najmenej na 35 % 

hmotnosti odpadov vzniknutých v jednotlivých rokoch; 

b) do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 50 % z celkového množstva  (hmotnosti) biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995.  

c) do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 45 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995 

d) do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995, 

 

Vyhodnotenie 

 

 Cieľ sa postupne napĺňal.   



22 
 

3.2 Ciele pre biologické odpady 

 

Biologické odpady sú definované v rámcovej smernici o odpade a na základe 

požiadaviek tejto smernice boli stanovené nasledovné ciele pre biologické odpady: 

a) zaviesť triedený zber biologických odpadov s cieľom vykonávať kompostovanie alebo 

anaeróbne spracovanie odpadu; v prípade odpadov z potravín zabezpečiť zhodnotenie  

90 % vzniknutých odpadov a z toho 80 % využiť na výrobu bioplynu a 20 % na 

výrobu kompostu pri dodržaní požiadaviek Nariadenia LP a Rady (ES) č. 1069/2009 

na bioplynové stanice a kompostovacie zariadenia; 

b) spracúvať biologický odpad spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany životného 

prostredia; 

c) zvýšiť podiel zhodnocovania čistiarenských kalov z čistenia komunálnych 

odpadových vôd a odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako komunálne 

odpadové vody za účelom zlepšenia pôdnych vlastností najmenej na 85 % z celkového 

množstva vzniknutých  čistiarenských  kalov  z čistenia   komunálnych odpadových 

vôd a odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako komunálne odpadové vody; 

d) od roku 2015 zakázať skládkovanie odpadov, v ktorých je obsah organického uhlíka 

vyšší ako 5 hmotnostných percent. 

 

Vyhodnotenie  

 

V hodnotenom období tieto ciele boli čiastočne splnené.  

 

3.3 Ciele pre elektroodpad 

 

Pre odpady z elektrických a elektronických zariadení (elektroodpad) boli ciele 

stanovené v zmysle požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES z 27. 

01. 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení, ktoré boli prebrané do zákona o 

odpadoch a NV SR č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie 

elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok v znení 

neskorších predpisov nasledovne: 

a) dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému 

spätného   odberu a oddeleného zberu dosiahlo aspoň 4 kg na jedného obyvateľa za 

rok 

b) zabezpečiť ročné plnenie miery zhodnotenia a recyklácie elektroodpadov  

 

Vyhodnotenie 

 

Z POH SR na roky 2016 - 2020 vyplýva, že Slovenská republika v oblasti zberu a 

spracovania elektroodpadov od roku 2010 plní povinnosť zberu 4 kg/občana.  

Systém oddeleného zberu elektroodpadov bol podporený prijatím nového zákona o 

odpadoch, ktorý umožňuje distribútorom uskutočňovať spätný zber elektroodpadu aj v 

maloobchodných predajniach s plochou menšou ako 400 m
2
, ak to vyplýva zo zmluvného 
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vzťahu medzi distribútorom a výrobcom elektrozariadenia alebo organizáciou zodpovednosti 

výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení.  

V rámci mesta Fiľakovo je možné počas celého roka odovzdávať elektroodpad z 

domácností u zmluvného partnera mesta.  

Výrobcovia elektrických a elektronických zariadení realizujú kampane, ktorých 

cieľom je informovanosť občanov o dôvodoch oddeleného zberu elektroodpadov od 

komunálneho odpadu.  

 

3.4 Ciele pre odpady z obalov 

 

Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich 

recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov určuje vyhláška MŽP SR č. 

91/2011 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch. Touto vyhláškou boli 

prebraté do legislatívy odpadového hospodárstva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 

94/62/ES z 20.12.1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení smernice Európskeho 

parlamentu a Rady č. 2004/12/ES z 11.02.2004, v znení smernice Európskeho parlamentu a 

Rady č. 2005/20/ES z 09.03.2005 a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

219/2009 z 11.03. 2009. 

 

Pre odpady z obalov bol stanovený nasledovný cieľ:   

- zabezpečiť ročné plnenie limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z 

obalov uvedených v tabuľke 

 

 

 

Obalový materiál 

(1) 

Limity pre rozsah zhodnocovania odpadov 

z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti 

odpadov z obalov (%) 

Limity pre rozsah recyklácie odpadov 

z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti 

odpadov z obalov (%) 

Rok 2011 Rok 2012 

a nasledujúce roky 

Rok 2011 Rok 2012 

a nasledujúce roky 

Papier 65 68 58 60 

Sklo 50 60 50 60 

Plasty 45 48 40 45 

Kovy 50 55 50 55 

Drevo 25 35 15 25 

Spolu 56 60 (2) 50 55 (3) 

 

Vyhodnotenie 

 

V rámci mesta Fiľakovo sa tento cieľ plní priebežne. 

 

3.5 Ciele pre použité batérie a akumulátory 

 

Ciele pre použité batérie a akumulátory boli stanovené v súlade so smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6.9.2006 o batériách a akumulátoroch a o 

použitých batériách a akumulátoroch, ktorá bola prebraná do zákona o odpadoch nasledovne: 
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a) dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných batérií a akumulátorov 25 % do 

26.9.2012 a 45 % do 26.9.2016; pre automobilové a priemyselné batérie a 

akumulátory 96 – 98 %; 

b) dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť: 

a. 90 % (priemerných hmotnostných percent) olovených batérií a akumulátorov 

vrátane recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej 

miere bez nadmerných nákladov, 

b. 75 % (priemerných hmotnostných percent) niklovo - kadmiových batérií a 

akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky 

dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov, 

c. 60 % (priemerných hmotnostných percent) ostatných použitých batérií a 

akumulátorov; 

c) pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich spracovanie  u 

autorizovaného spracovateľa (v rámci predpisov platných v danej krajine EU). 

 

Vyhodnotenie 

 

Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností v meste Fiľakovo nie je 

zahrnuté do miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a 

zhodnocovanie batérií a akumulátorov znáša výrobca, Tretia osoba, resp. organizácia 

zodpovednosti výrobcov, ktorá zabezpečenie spätný zber. 

Tento cieľ sa plní priebežne.  

 

3.6 Ciele  pre staré vozidlá 

 

Ciele pre staré vozidlá boli stanovené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a 

Rady č. 2000/53/ES z 18. 09. 2000 o starých vozidlách v znení zmien, ktorá bola prebraná do 

zákona o odpadoch a N V SR č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a 

termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo 

spracovania starých vozidiel a ich recyklácie. 

 

Pre staré vozidlá sa stanovujú nasledovné ciele: 

a) zabezpečiť prevzatie všetkých vozidiel po ukončení životnosti do zariadení; 

b) najneskôr do 1.1.2015 zabezpečiť plnenie limitov opätovného použitia, zhodnotenia a 

recyklácie v zmysle tabuľky: 

 

Činnosť 

Limit činnosti
1)

 (%) a termín pre činnosť 

do 31.12.2014 od 1.1.2015 

vozidlá vyrobené pred 

1.1.1980 

vozidlá vyrobené od 

1.1.1980 

všetky vozidlá 

Opätovné použitie častí starých 

vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo 

spracovania starých vozidiel 

75 85 95 

Opätovné použitie častí starých 

vozidiel a recyklácia starých vozidiel 
70 80 85 
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Vyhodnotenie  

 

POH SR na roky 2016 - 2020 vyplýva, že SR v súčasnosti disponuje dostatočným 

počtom zariadení na zber a spracovanie starých vozidiel a každý obyvateľ SR má možnosť 

odovzdať staré vozidlo do autorizovaného zariadenia na spracovanie starých vozidiel priamo, 

prostredníctvom zbernej siete alebo prostredníctvom mobilného zberu priamo u držiteľa 

starého vozidla.  

 

3.7 Ciele pre opotrebované pneumatiky 

 

Pre opotrebované pneumatiky sa pri stanovovaní cieľa vychádzalo zo zákona o 

odpadoch, ktorý v § 18 ods. 4 písm. g) bod 4 preberá požiadavku smernice Rady 1999/31/ES 

z 26.4.1999 o skládkach odpadov zákazom skládkovania opotrebovaných pneumatík. 

Na základe uvedeného boli pre opotrebované pneumatiky stanovené nasledovné ciele: 

a) žiadne skládkovanie opotrebovaných pneumatík; 

b) zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík pre rok 2015 v zmysle tabuľky: 

 

Činnosť Limit činnosti (% hmotnosti vzniknutého odpadu) 

Zhodnocovanie materiálové (recyklácia) 50 

Zhodnocovanie energetické do 45 

Iný spôsob nakladania (s výnimkou skládkovania) do 50 

 

Vyhodnotenie  

 

Skládkovanie odpadových pneumatík a drvených odpadových pneumatík je podľa 

zákona o odpadoch zakázané. Odpadové pneumatiky je možné použiť ako konštrukčný 

materiál pri budovaní skládky odpadov.  

Tento cieľ sa napĺňa priebežne.  

 

3.8 Ciele  pre stavebný odpad a odpad z demolácií 

 

Pre stavebný odpad a odpad z demolácií boli stanovené nasledovné ciele v súlade s 

rámcovou smernicou o odpade: 

- do konca roka 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie 

stavebného odpadu (s výnimkou odpadu 170504 - zemina a kamenivo kategórie O) najmenej 

na 35 % hmotnosti vzniknutého odpadu. 

 

Vyhodnotenie 

 Tento cieľ sa plní priebežne.   
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3.9 Ciele pre odpady s obsahom PCB a zariadenia kontaminované PCB 

 

Ciele pre odpady s obsahom PCB a kontaminované zariadenia vychádzali z požiadaviek 

smernice Rady č. 1996/59/ES zo 16.9.1996 o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a 

polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) a požiadaviek Štokholmského dohovoru: 

 

a) do konca  roka 2015 pripraviť podmienky tak, aby bolo možné do konca roka 2028   

zabezpečiť environmentálne prijateľné nakladanie s odpadom kvapalín a zariadení 

kontaminovaných PCB s obsahom viac ako 0,005 % PCB; 

b) do konca roka 2015 pripraviť podmienky tak, aby bolo možné do konca roka 2025 

zabezpečiť identifikáciu, označenie a zneškodnenie zariadení obsahujúcich 

 

a. viac ako 10 % PCB a s objemom väčším ako 5 litrov. 

b. viac ako 0,05 % PCB a s objemom väčším ako 5 litrov. 

c. viac ako 0,005 % a s objemom väčším ako 0,05 litra. 

 

Vyhodnotenie 

 

Držiteľ zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly je povinný oznámiť 

ministerstvu držbu tohto zariadenia a každú zmenu v objeme a koncentrácii polychlórovaných 

bifenylov, označiť takéto zariadenie a zneškodniť ho.  

V meste Fiľakovo nevznikali za programové obdobie tieto druhy odpadov ani sa 

takéto zariadenia neprevádzkujú.  

 

3.10 Ciele pre odpadové oleje 

 

Nakladanie s odpadovými olejmi bolo upravené v § 42 zákona o odpadoch. V zmysle 

uvedeného ustanovenia je zakázané vypúšťanie odpadových olejov do povrchových vôd, 

podzemných vôd a do kanalizácie a tiež je zakázané uloženie alebo vypúšťame odpadových 

olejov a akékoľvek vypúšťanie zostatkov po spracovaní odpadových olejov do pôdy. 

Držiteľovi odpadových olejov bola daná povinnosť, ak to technické, ekonomické a 

organizačné podmienky dovoľujú prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou. Ak to 

nie je možne, je povinný zabezpečiť energetické zhodnotenie a ak nie je možné zhodnotenie, 

zabezpečiť ich zneškodnenie. 

Právna úprava EU a SR nestanovuje záväzné limity pre materiálové zhodnocovanie 

(regeneráciu) a energetické zhodnocovanie odpadových olejov. Pri stanovovaní cieľov 

zhodnocovania odpadových olejov sa vychádzalo z údajov o nakladaní s opotrebovanými 

olejmi v roku 2010. 

 

Činnosť Limit činnosti %  

(k celkovej hmotnosti vzniknutých odpadových olejov) 

Zhodnocovanie materiálové 60 

Zhodnocovanie energetické 40 
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Vyhodnotenie  

 

V Banskobystrickom kraji bolo v roku 2012 a 2013 vykázaných činnosťou R12 a R13 

(iné zhodnotenie) v priemere až 84 % odpadových olejov a materiálové zhodnotenie 

predstavovalo v priemere iba 14,44 %, energetické zhodnocovanie nedosiahlo ani 1 % 

odpadových olejov.  

Tento cieľ sa plní priebežne.  

 

 

4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU 

 
Záväzná časť POH Banskobystrického kraja do roku 2015 bola vyhlásená Všeobecne 

záväznou vyhláškou Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra 2018, ktorou 

sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na 

roky 2016 – 2020 a upravila komodity pre záväznú časť programu, údaje o prúdoch odpadov 

vo východiskovom a cieľovom roku programu a opatrenia na dosiahnutie cieľov odpadového 

hospodárstva a opatrenia na dosiahnutie cieľov pre vybrané prúdy odpadov. 

 

Záväzná časť  POH do roku 2020, vychádza zo Všeobecnej vyhlášky Okresného úradu 

Banská Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra 2018, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu 

odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020. 

V súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 

2020 sa stanovujú ciele pre nasledovné prúdy odpadov: 

a) komunálne odpady, 

b) biologicky rozložiteľné komunálne odpady, 

c) biologicky rozložiteľné priemyselné odpady, 

d) papier a lepenka, 

e) sklo, 

f) plasty, 

g) železné a neželezné kovy, 

h) odpady z obalov, 

i) stavebné odpady a odpady z demoláci, 

j) odpadové pneumatiky, 

k) staré vozidlá, 

l) použité batérie a akumulátory, 

m) elektrozariadenia a elektroodpad, 

n) odpadové oleje, 

o) použité polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly. 

 

4.1 Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom a opatrenia na 

dosiahnutie stanovených cieľov 

 

Mesto Fiľakovo má v platnom VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo vypracované spôsoby nakladania s 

komunálnymi odpadmi, vytriedenými zložkami z komunálneho odpadu a drobnými 

stavebnými odpadmi, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva. 
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Cieľom odpadového hospodárstva mesta Fiľakovo je sa riadiť predovšetkým 

Záväznou časťou cieľového smerovania v nakladaní s komunálnymi odpadmi a prevzatými 

opatreniami z POH Banskobystrického kraja do roku 2020. Jednotlivé ciele a opatrenia 

uvedené v záväznej časti POH kraja je potrebné prispôsobiť, v závislosti od vyhodnotenia 

predošlého programového obdobia s predpokladom vývoja na ďalšie obdobie v meste 

Fiľakovo. 

Pre opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov bude mesto Fiľakovo vychádzať 

predovšetkým z čiastky 12, Vestníka vlády SR, Vyhlášky Okresného úradu Banská 

Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra 2018, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu 

odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020, uvedené v 

prílohe č. 1 a § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v platnom znení s prispôsobení pomerov obce 

a odporúčaniami Najvyššieho kontrolného úradu SR v zmysle vykonanej kontroly 

a záverov uvedených v protokole.  

 

Vlastné ciele Programu mesta Fiľakovo: 

 

 zvýšený podiel triedeného zberu komunálnych odpadov a následné zhodnotenie 

vyseparovaných zložiek, 

 dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva čo bude mať za následok 

uprednostnenie zhodnocovania odpadov pred zneškodňovaním odpadov formou 

skládkovania, 

 dôsledné dodržiavanie ustanovení a kontrolovanie plnenia VZN mesta o odpadoch 

 zabezpečenie kontrol pre elimináciu čiernych skládok mestským úradom, resp. 

občanmi s následkom zníženia a eliminácie vzniku čiernych skládok 

 environmentálna výchova a zvýšenie informovanosti občanov o triedenom zbere, 

 v súvislosti s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov a pokrytím nákladov na triedený 

zber dôsledne uplatňovať práva mesta vyplývajúce zo zákona o odpadoch, 

 prehodnotiť výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v súvislosti s nedostatočným pokrytím nákladov odpadového hospodárstva 

mesta, 

 aktualizovať VZN o odpadoch podľa potreby resp. v zmysle zmien platnej legislatívy.  

 

Vlastné navrhované opatrenia mesta Fiľakovo 

 

 zvýšiť úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy; 

 zaviesť mobilný zber kovov;  

 zvýšiť recykláciu stavebných odpadov vyzbieraných v zbernom dvore; 

 podporiť realizáciu projektov na opätovné používanie a prípravu opätovného využitia 

– verejná osveta a práca s občanom; 

 sledovať účinnosť zberu komunálnych odpadov a jeho vyhodnotenie, ktoré uverejní na 

webovom sídle obce, informačných tabuliach a obecných novinách; 

 zaviesť technológie pre technologickú úpravu a recykláciu odpadov;  

 pravidelne aktualizovať webové sídlo obce – vytvorenie samostatnej sekcie k podpore 

triedeného zberu a o význame značiek na obaloch. 

 podporiť environmentálnu výchovu nie len pre detí a mládeže, ale ja pre dospelých 

občanov;  
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 pri kultúrno – športových aktivitách, obec zdôrazní potrebu triedenia a 

minimalizovania vzniku odpadov; 

 zabezpečiť možnosť exkurzií v blízkych zariadeniach nakladajúcich s odpadmi. 

 

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2020 je minimalizácia 

negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Pre 

dosiahnutie stanovených cieľov bude nevyhnutné zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie 

záväznej hierarchie odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie odpadov 

predovšetkým pre oblasť komunálnych odpadov a stavebných odpadov a odpadov z demolácií 

v súlade s požiadavkami rámcovej smernice o odpade. V odpadovom hospodárstve je 

potrebné naďalej uplatňovať princípy blízkosti, sebestačnosti a pri vybraných prúdoch 

odpadov aj rozšírenú zodpovednosť výrobcov pre nové prúdy odpadov, okrem všeobecne 

zavedeného princípu „znečisťovateľ platí“. Pri budovaní infraštruktúry odpadového 

hospodárstva je potrebné uplatňovať požiadavku najlepších dostupných techník (BAT) alebo 

najlepších environmentálnych postupov (BEP). Strategickým cieľom odpadového 

hospodárstva SR  zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od 

ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady. 

 

 Ciele pre komunálne odpady 

Pre komunálne odpady sú stanovené ciele v zmysle požiadaviek Smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 

(ďalej len „rámcová smernica o odpade“). V zmysle článku 11 ods. 2 písm. a) rámcovej 

smernice o odpade 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. 

 

Pre splnenie cieľa 50 %-nej recyklácie komunálnych odpadov je nevyhnutné zásadné 

zvýšenie úrovne triedeného zberu recyklovateľných zložiek komunálnych odpadov, 

predovšetkým papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov. Z dôvodu, že vytriedené zložky komunálnych odpadov nie sú 100%-

ne recyklovateľné, čo súvisí s kvalitou surovín pre recyklačný proces, musia byť ciele pre 

mieru triedeného zberu komunálnych odpadov vyššie ako samotný cieľ recyklácie. Vzhľadom 

na nízku dynamiku triedeného zberu v uplynulom období je potrebné sledovať mieru 

triedeného zberu každý rok a v prípade negatívneho vývoja prijať okamžité razantnejšie 

opatrenia na jeho podporu. 

 
Roky 2016 2017 2018 2019 2020 

Miera 

triedeného 

zberu 

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 

 

Na dosiahnutie hlavného cieľa odpadového hospodárstva SR do roku 2020, 

ktorým je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na 

zdravie ľudí a životné prostredie je potrebné realizovať nasledovné opatrenia: 

 

O1. Implementovať do praxe princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre nasledovné 

vyhradené výrobky: elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, 

pneumatiky a neobalové výrobky. 

O2. Zvýšiť úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy komunálnych odpadov, 

najmä pre papier a lepenku, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľné komunálne 

odpady tak, aby boli splnené ciele pre triedený zber komunálnych odpadov 
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O3. Zvýšiť recykláciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií vrátane činnosti 

spätného zasypávania tak, aby bol splnený cieľ recyklácie 

O4. Podporovať projekty na opätovné používanie a prípravu opätovného používania v 

komunálnej sfére, napr. tzv. „centrá opätovného používania“. 

O5.  Zlepšenie stavu informovanosti obyvateľov a všetkých subjektov pôsobiacich v 

odpadovom hospodárstve o nevyhnutnosti a možnostiach zberu, opätovného 

používania a recyklácie odpadov, ako aj používania výrobkov, ktoré sú vyrobené 

recykláciou zavedením účinných a všeobecne prístupných informačných systémov a 

vedením lokálnych informačných kampaní. 

O6.  Zvýšenie kontrolnej činnosti všetkých orgánov štátneho dozoru odpadového 

hospodárstva a obcí za účelom dodržiavania právnych predpisov upravujúcich oblasť 

odpadového hospodárstva. 

 

Ďalšie opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov v zmysle záväznej časti 

Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020 

 

4.2 Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov a opatrenia na zabezpečenie 

informovanosti obyvateľov o triedenom zbere a o význame značiek na obaloch 

 

Opatrenia pre komunálne odpady 

 

Na dosiahnutie cieľov recyklácie komunálnych odpadov je potrebné realizovať 

nasledovné opatrenia: 

 

O1.  Implementovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov do systému triedeného 

zberu komunálnych odpadov pre zložky komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje 

princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov. 

O2.  Zvýšiť úroveň triedeného  zberu recyklovateľných  zložiek  komunálnych  odpadov,  

predovšetkým papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov. 

 

Opatrenia pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady 

 

Na dosiahnutie cieľov obmedzenia skládkovania biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov je potrebné realizovať nasledovné opatrenia: 

 

O1.  Podporovať budovanie malých kompostární v obciach, v ktorých je budovanie t

 akýchto zariadení účelné. 

O2.   Podporovať  predchádzanie  vzniku biologicky rozložiteľných   komunálnych odpadov 

formou domáceho   a komunitného kompostovania. 

O3.  Pokračovať v zavádzaní triedeného zberu kuchynského, reštauračného odpadu a 

biologicky rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad na základe 

štandardov triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady. 

O4.  Podporovať modernizáciu existujúcich kompostární a bioplynových staníc o 

hygienizačné jednotky umožňujúce spracovávanie biologicky rozložiteľných 

kuchynských a reštauračných odpadov. 

O5.  Podporovať budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať v prevažnej 

miere z kuchynských   a reštauračných komunálnych biologicky rozložiteľných 

odpadov. 
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O6.  Podporovať výrobu alternatívnych palív vyrobených zo zmesového komunálneho 

odpadu v rámci podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie vtedy, ak nie je 

environmentálne vhodné ich materiálové zhodnotenie. 

 

Opatrenia pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady 
 

Na dosiahnutie cieľov pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady je potrebné 

realizovať nasledovné opatrenia: 

 

O1.   Podporovať budovanie bioplynových staníc,  ktoré budú bioplyn vyrábať výlučne 

alebo v prevažnej miere  z biologicky rozložiteľných odpadov. 

 

Opatrenia pre papier a lepenku 

Na dosiahnutie cieľov pre odpady z papiera a lepenky je potrebné realizovať 

nasledovné opatrenia: 

 

O1.  Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 

minimálne 11 000 ton vytriedeného papiera a lepenky z komunálnych odpadov. 

O2.  Podporovať zavádzanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne 

recyklácie zberového papiera progresívnymi technológiami na zhodnocovanie 

odpadov z papiera a lepenky, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné 

techniky (BAT). 

O3.  Podporiť nové projekty zamerané na riešenie zhodnocovania a recyklácie papierov z 

vlnitej lepenky. 

 

Opatrenia pre sklo 

Na dosiahnutie cieľov pre odpady zo skla je potrebné realizovať nasledovné opatrenia: 

O1.  Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 

minimálne 8 000 ton vytriedeného skla z komunálnych odpadov. 

O2.  Pri zvyšovaní množstiev sklenených odpadov z triedeného zberu komunálnych 

odpadov posúdiť existujúce spracovateľské kapacity pre recykláciu odpadového skla s 

analýzou potreby rozšírenia existujúcich recyklačných kapacít alebo vybudovanie 

nových recyklačných kapacít na spracovanie odpadového skla. 

O3.  Podporovať  zavádzanie  nových  technológií  a budovanie  kapacít  na  technologickú  

úpravu  a recykláciu v súčasnosti nerecyklovateľných druhov odpadového skla z 

komunálneho odpadu a špeciálnych druhov odpadového skla. 

O4.  Uplatňovať nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2012, ktorým sa ustanovujú kritériá 

umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES. 

 

Opatrenia pre plasty 

 

Na dosiahnutie cieľov pre plastové odpady je potrebné realizovať nasledovné 

opatrenia: 

O1.  Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 

minimálne 6 000 ton vytriedených plastov z komunálnych odpadov. 

O2.   Podporovať  zavádzanie   technológií  zameraných  na  dosiahnutie  vysokej  úrovne  

recyklácie  odpadov   z plastov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie 

dostupné techniky (BAT), na základe posúdenia existujúcich recyklačných kapacít. 

O3.  Nepodporovať technológie na katalytické chemické štiepenie plastov. 



32 
 

O4.  Podporiť zavádzanie technológií na zvyšovanie technickej úrovne existujúcich 

recyklačných zariadení, za účelom zvýšenia podielu nových výrobkov na báze 

recyklátov. 

O5.  Podporovať zavádzanie technológií na recykláciu problémových druhov plastov zo 

spracovania starých vozidiel a odpadov z elektrických a elektronických zariadení a 

zmesových plastov. 

 

Opatrenia pre železné a neželezné kovy 

 

Na dosiahnutie cieľov pre odpady zo železných a neželezných kovov je potrebné 

realizovať nasledovné opatrenia: 

 

O1. Podporovať zavádzanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne 

recyklácie odpadov zo železných a neželezných kovov, ktoré sú v súlade s 

požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia 

existujúcich recyklačných kapacít. 

O2.  Uplatňovať pre oblasť odpadov zo železných a neželezných kovov Nariadenie Rady 

(EÚ) č. 333/2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy 

kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/98/ES a nariadenie Komisie č. 715/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá  

umožňujúce  určiť,  kedy medený šrot  prestáva byť odpadom podľa smernice 

Európskeho parlamentu   a Rady 2008/98/ES. 

 

Opatrenie pre odpady z obalov 

 

Na dosiahnutie cieľov pre odpady z obalov je potrebné realizovať nasledovné 

opatrenia: 

 

O1.  Štatisticky spracovávať údaje o spotrebe plastových tašiek a zistené údaje 

vyhodnocovať. 

O2.  Posúdiť prijatie zákazu bezplatného poskytovania ľahkých plastových tašiek v mieste 

predaja a na základe výsledkov prijať tomu zodpovedajúce opatrenie alebo navrhnúť 

iný typ opatrenia s cieľom znížiť ročnú spotrebu ľahkých plastových tašiek na 90 ks na 

obyvateľa do konca roka 2019 a na 40 ks na obyvateľa do konca roka 2025. 

 

Opatrenia pre stavebné odpady a odpady z demolácií 

 

Na dosiahnutie cieľov recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií je 

potrebné realizovať nasledovné opatrenia: 

 

O1.  Pri stavebných prácach financovaných z verejných zdrojov (predovšetkým pri 

výstavbe dopravných komunikácií a infraštruktúry) využívať upravený stavebný a 

demolačný odpad, stavebné materiály a výrobky, pri ktorých výrobe  bol  zhodnotený  

odpad  (materiálovo  alebo  energeticky)  za  podmienky,  že  spĺňajú  funkčné a 
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technické požiadavky, prípadne stavebné výrobky pripravené zo stavebných a 

demolačných odpadov alebo vedľajších produktov výroby. 

O2.  Zvýšiť kvalitatívnu úroveň materiálového zhodnocovania stavebných odpadov a 

odpadov z demolácií dodržiavaním stanovených noriem pre stavebné recykláty. 

O3.  Podporovať zavádzanie technológií na zvýšenie miery recyklácie stavebných odpadov 

do výstupných produktov s vyššou pridanou hodnotou. 

O4.  Nepodporovať technológie na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z 

demolácií určených na primárne drvenie. 

 

Opatrenie pre odpadové pneumatiky 

 

Na dosiahnutie cieľov pre odpadové pneumatiky je potrebné realizovať nasledovné 

opatrenia: 

 

O1.  Podporovať zavádzanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie 

odpadových pneumatík, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné 

techniky (BAT). 

 

Opatrenia pre staré vozidlá 

 

Na dosiahnutie cieľov pre staré vozidlá je potrebné realizovať nasledovné opatrenia: 

 

O1.  Posúdiť potrebu budovania nových kapacít na spracovanie starých vozidiel a podporiť 

len v prípade, že je to pre daný región účelné a efektívne. 

O2.  Podporovať zavádzanie technológií na zhodnocovanie problémových odpadov zo 

spracovania starých vozidiel (napr. čalúnenie, penové odpady, odpady z gumy, 

kompozitné materiály a pod.). 

 

Opatrenia pre použité batérie a akumulátory 

 

Na dosiahnutie cieľov pre použité batérie a akumulátory je potrebné realizovať 

nasledovné opatrenia: 

 

O1. Podporovať zavádzanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie a 

spracovanie použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre 

najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich recyklačných a 

spracovateľských kapacít. 

O2. Zabezpečiť zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od konečných 

používateľov v každom okrese Banskobystrického kraja spätným zberom použitých 

prenosných batérií a akumulátorov a zberom na zbernom mieste použitých prenosných 

batérií a akumulátorov a odovzdať ich na spracovanie a recykláciu. 

O3.  Zabezpečiť zber použitých automobilových batérií a akumulátorov od konečných 

používateľov v každom okrese Banskobystrického kraja spätným zberom použitých 
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automobilových batérií a akumulátorov a zberom vykonávaným osobami oprávnenými 

na ich zber a odovzdať ich na spracovanie a recykláciu. 

O4.  Umožniť výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov zaviesť a prevádzkovať na 

území obce systém oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov. 

 

Opatrenia pre elektrozariadenia a elektroodpady 

 

Na dosiahnutie cieľov pre odpady z elektrických a elektronických zariadení je 

potrebné realizovať nasledovné opatrenia: 

 

O1.  Podporovať zavádzanie technológií na spracovanie odpadov z elektrických a 

elektronických zariadení, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné 

techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich spracovateľských kapacít. 

O2.  Podporovať budovanie nových zariadení na zber a spracovanie elektroodpadu len v r

 regiónoch, v ktorých je budovanie takýchto zariadení účelné. 

O3.   Zvýšiť  úroveň  triedeného  zberu  elektroodpadov   z domácností na území obcí 

spoluprácou výrobcov elektrozariadení a samosprávy. 

O4.  Zlepšiť stav informovanosti obyvateľov a subjektov na území obcí o nevyhnutnosti a 

možnostiach zberu elektroodpadov a ich recyklácie zavedením všeobecne prístupných 

informačných systémov a vedením lokálnych kampaní. 

 

Opatrenia pre odpadové oleje 

 

Na dosiahnutie cieľov pre odpadové oleje je potrebné realizovať nasledovné opatrenia:  

 

O1.  Pokračovať v zavádzaní systému oddeleného zberu odpadových olejov. 

O2.  Zvyšovať množstvo vyzbieraných odpadových olejov. 

O3.  Pri nakladaní s odpadovými olejmi uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva. 

Uprednostniť materiálové zhodnotenie odpadových olejov regeneráciou pred ich 

energetickým zhodnotením. 

 

Opatrenia pre použité polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované 

byfenyly 

 

Na dosiahnutie cieľov pre nakladanie s PCB vrátane odpadov a zariadení obsahujúcich 

PCB je potrebné realizovať nasledovné opatrenia: 

O1.  Podporovať projekty zamerané na zber, dekontamináciu a zneškodnenie odpadov s 

obsahom PCB. 

O2.  Kontrolovať plnenie povinnosti zabezpečiť bezodkladnú dekontamináciu alebo 

zneškodnenie zariadenia obsahujúceho PCB v objeme väčšom ako 5 dm
3
. 

O3.  Kontrolovať zákaz zneškodňovania odpadov s obsahom PCB skládkovaním. 

O4.  Kontrolovať plnenie povinnosti prednostného odoberania súčiastok s obsahom PCB 

z elektroodpadu a zo starých vozidiel. 
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Grafické značky na označovanie obalov a ich význam 

 

Materiál      Písomný znak     Číselný znak 

Materiály z plastov 

Polyetylén tereftalát    PET      1 

Polyetylén veľkej hustoty    HDPE      2 

Polyvinylchlorid     PVC      3 

Polyetylén malej hustoty    LDPE      4 

Polypropylén      PP      5 

Polystyrén      PS      6 

 

Materiály z papiera a lepenky 

Vlnitá lepenky     PAP      20 

Hladká lepenka     PAP      21 

Papier       PAP      22 

 

Materiály z kovov 

Oceľ       FE      40 

Hliník       ALU      41 

 

Materiály z dreva 

Drevo       FOR      50 

Korok       FOR      51 

 

Materiály z textilu 

Bavlna      TEX      60 

Vrecovina, juta     TEX      61 

 

Materiály zo skla 

Bezfarebné sklo     GL      70 

Zelené sklo      GL      71 

Hnedé sklo      GL      72 

 

 

Viacvrstvové kombinované materiály  

(kompozity)      C 

Papier a lepenka / rôzne kovy        80 

Papier a lepenka / plasty         81 

Papier a lepenka / hliník         82 

Papier a lepenka / cínový plech       83 

Papier a lepenka / plast / hliník        84 

Papier a lepenka / plasty / hliník / cínový plech      85 
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Plasty / hliník           90 

Plasty / cínový plech          91 

Plasty / rôzne kovy         92 

Sklo / plasty          95 

Sklo / hliník          96 

Sklo / cínový plech         97 

Sklo / rôzne kovy         98 

 

Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nie je možné od seba ručne oddeliť, je 

viacvrstvový kombinovaný materiál (kompozit) 

Viacvrstvové kombinované materiály sa označujú písomným znakom C / skratka materiálu, 

ktorý prevažuje. Napr. obal z vrstvených materiálov – nápojový obal (škatuľa na džús: hlavná 

zložka je papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU), označenie bude 

C / PAP. 

Dobrovoľné označenie o spôsobe nakladania s obalom: 

 

         a)   b)     c) 

 

Značka, ktorá znamená, že obal po použití patrí do zbernej nádoby: 
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5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU 

 

Na základe vyhodnotenia plnenia cieľov Programu odpadového hospodárstva 

Banskobystrického kraja na roky 2011 až 2015 vyplynula potreba zlepšiť systémy triedeného 

zberu komunálnych odpadov. V rámci siete zariadení na zhodnocovanie odpadov je potrebné 

pri niektorých prúdoch odpadov prehodnotiť kapacitné možnosti zariadení na recykláciu 

odpadov. Pri plánovaní výstavby nových zariadení na nebezpečné odpady je potrebné 

zohľadňovať okrem iného princíp sebestačnosti a princíp blízkosti. Pri plánovaní výstavby 

nových zariadení na nakladanie s odpadmi je potrebné posudzovať či nové zariadenie bude 

pre daný región účelné a efektívne. 

 

5.1 Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov  

komunálnych odpadov 

 

5.1.1 Zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

 

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady 

 

V Banskobystrickom kraji je prevádzkovaných 12 kompostární a 4 bioplynové stanice, 

v ktorých sa zhodnocujú biologicky rozložiteľné komunálne odpady činnosťou R3 s 

dostatočnou kapacitou na spracovanie tohto prúdu odpadu. Na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu – drevného odpadu sa používajú najmä drviče a štiepkovače. 

V rámci zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území 

Banskobystrického kraja je potrebné: 

 

 Podporovať zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov len v regiónoch, kde je potreba vybudovania nového veľkokapacitného 

zariadenia skutočne žiaduca, napr. na základe veľkých zvozových vzdialeností do 

zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

 Podporovať budovanie malých kompostární v obciach, kde produkcia biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov zodpovedá kapacitným možnostiam malej 

kompostárne. 

 Podporovať výstavbu alebo modernizáciu bioplynových staníc zameraných na 

zhodnocovanie kuchynských a reštauračných odpadov. 

 

Biologicky rozložiteľné priemyselné odpady 

 

V Banskobystrickom kraji je v súčasnosti v prevádzke 1 čistiareň odpadových vôd s 

výrobou bioplynu z odpadov, 13 kompostární a 7 bioplynových staníc, v ktorých sa 

zhodnocujú biologicky rozložiteľné priemyselné odpady. Na spracovanie drevného odpadu sa 

v prevažnej miere používajú drviče, štiepkovače, briketovacie linky a peletovacie linky. 
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V rámci zhodnocovania biologicky rozložiteľných priemyselných odpadov na území 

Banskobystrického kraja je potrebné: 

 

 Podporovať výstavbu alebo modernizáciu bioplynových staníc zameraných na 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. 

 

Odpady z papiera a lepenky 

 

Pre odpady z papiera a lepenky sú v Banskobystrickom kraji vybudované dostatočné 

recyklačné kapacity. 

 

Podporu bude potrebné preto smerovať: 

 na materiálové zhodnotenie a recykláciu zberového papiera progresívnymi 

technológiami v existujúcich zariadeniach na zhodnocovanie a aj v nových 

technologických zariadeniach na zhodnocovanie odpadov z papiera a lepenky. 

 na projekty zamerané na riešenie zhodnocovania a recyklácie papierov z vlnitej 

lepenky. 

 

Odpady zo skla 

 

V Banskobystrickom kraji nie sú v súčasnosti vybudované dostatočné spracovateľské 

kapacity na odpadové sklo. 

 Pri zvyšovaní množstiev odpadov zo skla z triedeného zberu komunálnych odpadov 

bude potrebné posúdiť existujúce spracovateľské kapacity pre recykláciu odpadového 

skla s analýzou potreby rozšírenia existujúcich recyklačných kapacít alebo 

vybudovanie nových recyklačných kapacít na spracovanie odpadového skla. 

 Podporu je potrebné smerovať do nových technológií a budovanie kapacít na 

technologickú úpravu a recykláciu v súčasnosti nerecyklovateľných druhov 

odpadového skla z komunálneho odpadu a špeciálnych druhov odpadového skla. 

 

Odpady z plastov 

 

V Banskobystrickom kraji sú v súčasnosti vybudované dostatočné spracovateľské 

kapacity na plastové odpady. Odpady z plastov sa v prevažnej miere zhodnocujú činnosťou 

R12 (úprava odpadov – lisovanie). V kraji je v súčasnosti v prevádzke 6 zariadení na 

recykláciu odpadov z plastov (okresy: Banská Bystrica, Lučenec, Rimavská Sobota, Zvolen, 

Žarnovica a Žiar nad Hronom). 

 

 V rámci budovania nových recyklačných kapacít je potrebné podporovať zavádzanie 

technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie odpadov z plastov, 

ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT), na základe 

posúdenia existujúcich recyklačných kapacít. 
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 Je potrebné zvyšovať technickú úroveň existujúcich recyklačných zariadení, za 

účelom zvýšenia podielu nových výrobkov na báze recyklátov a podporovať 

technológie na spracovanie problémových druhov plastov zo spracovania starých 

vozidiel a odpadov z elektrických a elektronických zariadení a zmesových plastov. 

 

Odpady zo železných a neželezných kovov 

 

V Banskobystrickom kraji sú vytvorené dostatočné recyklačné kapacity na 

zhodnocovanie odpadov zo železných a neželezných kovov. 

 

 Do budúcna je potrebná modernizácia existujúcich zariadení alebo zavádzanie 

najlepšie dostupných technológií (BAT), najmä pre spracovanie kovových obalov. 

 

Stavebné odpady a odpady z demolácií 

 

V oblasti zhodnocovania stavebných odpadov a odpadov z demolácií sú dostatočné 

kapacity zariadení na zhodnocovanie tohto prúdu odpadu. V Banskobystrickom kraji je v 

súčasnosti prevádzkovaných 13 mobilných zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov a 

odpadov z demolácií (bagely, drviče). Ostatných zariadení na zhodnocovanie stavebných 

odpadov a odpadov z demolácii je 5, z toho 2 obaľovne bitúmenových zmesí (činnosť R5), 1 

dekontaminačná plocha (činnosť R5) a 2 zariadenia na drvenie stavebných odpadov (činnosť 

R12). 

 

 Nie je potrebné podporovať zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a 

odpadov z demolácií určené na primárne drvenie. 

 Je potrebné podporovať technológie na zvýšenie miery recyklácie stavebných odpadov 

do výstupných produktov s vyššou pridanou hodnotou. 

 

Odpadové pneumatiky 

 

Pre odpadové pneumatiky sú v Banskobystrickom kraji vybudované dostatočné 

spracovateľské kapacity na ich materiálové zhodnocovanie. V kraji je prevádzkované 

zariadenie na termické zhodnocovanie odpadov. 

Je potrebné podporovať zavádzanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne 

recyklácie odpadových pneumatík, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné 

techniky (BAT). 

 

Staré vozidlá 

 

Pre spracovanie starých vozidiel sú v Banskobystrickom kraji traja autorizovaní 

spracovatelia starých vozidiel s dostatočnou kapacitou zariadení na zhodnocovanie tohto 

prúdu odpadu. 
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 Je potrebné podporovať technológie na zhodnocovanie problémových odpadov zo 

spracovania starých vozidiel (napr. čalúnenie, penové odpady, odpady z gumy, 

kompozitné materiály a pod.) 

 

Použité batérie a akumulátory 

 

Pre použité batérie a akumulátory sú v Banskobystrickom kraji vytvorené dostatočné 

spracovateľské kapacity. Jeden subjekt má udelený súhlas na vykonávanie prípravy na 

opätovné použitie batérií a akumulátorov. 

 

 Je potrebné podporovať zavádzanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne 

recyklácie a spracovania použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú v súlade s 

požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia 

existujúcich recyklačných a spracovateľských kapacít. 

 

Odpady z elektrických a elektronických zariadení 

 

V oblasti odpadov z elektrických a elektronických zariadení sú vybudované dostatočné 

spracovateľské kapacity. 

 

 Je potrebné podporiť vybudovanie spracovateľských zariadení na recykláciu 

problémových druhov plastových odpadov zo spracovania elektroodpadov činnosťou 

R3. 

 

Odpadové oleje 

 

V oblasti zhodnocovania odpadových olejov sú vybudované dostatočné kapacity na 

spracovanie tohto prúdu odpadu. 

 

Odpady z obalov 

 

V rámci spracovania odpadov z obalov (najmä obaly z plastov, kovov, papiera a 

lepenky) sú vybudované dostatočné recyklačné kapacity. Odpady z obalov sa zhodnocujú aj 

činnosťou R12 (lisovanie). 

 

 Je potrebné podporovať zavádzanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne 

recyklácie odpadov z obalov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné 

techniky (BAT). 

 

5.1.2 Spaľovanie odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov 

 

Na území Banskobystrického kraja nie sú prevádzkované spaľovne odpadov, ani 

zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. Nakladanie s odpadmi spaľovaním sa uskutočňuje v 

spaľovniach odpadov v rámci Slovenskej republiky. 
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5.1.3 Zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

 

Na území Banskobystrického kraja je v súčasnosti v prevádzke 16 zariadení na 

zneškodňovanie odpadov. 

 

 11 zariadení – činnosť zneškodňovania D9 (neutralizačná stanica, linka EXOL, linka 

Kompakt, elektroflotačná a neutralizačná stanica, čistiareň odpadových vôd, mobilné 

zariadenia, vákuová odparka, zariadenie redukcie kvapalných odpadov), z toho 3 

mobilné zariadenia (odlučovače ropných látok, lapače piesku), 

 1 zariadenie – centrum fyzikálno-chemických úprav, činnosť zneškodňovania D9, D15 

(komunálne odpady, papier a lepenka, sklo, neželezné kovy, odpady z obalov) 

 1 zariadenie – dekontaminačná plocha, činnosť zneškodňovania D8, D15 (stavebné 

odpady a odpady z demolácií, odpadové oleje, biologicky rozložiteľné priemyselné 

odpady) 

 1 zariadenie – dekontaminačné stredisko, činnosť zneškodňovania D2, D8, D15 

(odpady zo spracovania dreva, odpady zo spracovania ropy, odpady z odlučovačov 

oleja z vody, atď. 

 1 zariadenie – čistiareň odpadových vôd, činnosť zneškodňovania D8 (odpadové 

vody, kaly) 

 1 zariadenie – čistiareň odpadových vôd, činnosť zneškodňovania D8, D13 a D15 

(kaly)  

 

5.1.4 Skládky odpadov 

 

Analýza vzniku a nakladania s odpadmi preukázala, ţe skládkovanie odpadov je 

naďalej najpoužívanejším spôsobom nakladania s odpadmi v Banskobystrickom kraji. Na 

území Banskobystrického kraja je prevádzkovaných 16 skládok, z toho 13 je skládok 

určených pre odpad, ktorý nie je nebezpečný (ostatný), 1 skládka odpadov na nebezpečný 

odpad a 2 skládky odpadov na inertný odpad. 

Kapacita prevádzkovaných skládok odpadov je dostatočná. Rozmiestnenie 

prevádzkovaných skládok nie je rovnomerné po celom území Banskobystrického kraja. V 

okresoch Banská Štiavnica a Žarnovica sa nenachádzajú skládky odpadov. 

Budovanie nových skládok odpadov na nebezpečný odpad a skládok odpadov na odpad, ktorý 

nie je nebezpečný je nežiaduce a v priamom rozpore so záväzkami a cieľmi Slovenskej 

republiky v oblasti odpadového hospodárstva. 

Budovať nové skládky na inertný odpad bude možné v odôvodnených prípadoch. Aj 

rozširovanie kapacít existujúcich skládok odpadov bude potrebné posudzovať veľmi citlivo na 

základe reálnych potrieb skládkových kapacít dotknutého regiónu (okresu). 
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5.1.5 Potreba budovania nových zariadení na spracovanie odpadov, zvyšovania 

kapacity existujúcich zariadení na spracovanie odpadov a uzatvorenia 

existujúcich zariadení na spracovanie odpadov v Banskobystrickom kraji 

 

Výstavba nových zariadení na nakladanie s odpadmi sa musí realizovať v súlade s 

územnoplánovacou dokumentáciou, mimo jestvujúce a navrhované chránené územia 

vymedzené podľa osobitných predpisov a na základe posúdenia vplyvov činnosti na životné 

prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov. 

 

5.1.6 Návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadom regionálneho 

významu 

 

V súčasnosti sú na Slovensku prevádzkované: 

 2 spaľovne komunálnych odpadov (Bratislava, Košice) 

 5 spaľovní nebezpečných priemyselných odpadov (Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, 

Žilinský kraj a Prešovský kraj) 

 5 spaľovní nemocničných odpadov (Trenčiansky kraj, Žilinský kraj) 

 5 zariadení na spoluspaľovanie odpadov (Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj a 

Košický kraj) 

 

Na území Banskobystrického kraja nie sú prevádzkované spaľovne odpadov, ani 

zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. 

 

Z hľadiska regionálneho významu by bolo vhodné vybudovať alebo podporiť: 

 výstavbu spaľovne nemocničných odpadov v optimálnej lokalite (mimo obytnej zóny) 

vo väzbe na jestvujúce zdravotnícke zariadenia s technológiou zameranou na vysoký 

stupeň ochrany ovzdušia. 

 

5.1.7 Charakteristika existujúcich systémov zberu odpadov a posúdenie potreby 

budovania nových systémov zberu odpadov v Banskobystrickom kraji 

 

V Banskobystrickom kraji sú zavedené systémy zberu, oddeleného zberu a spätného 

zberu odpadov. 

 

Komunálne odpady 

 

Pre nakladanie s komunálnymi odpadmi slúžia systémy množstvového alebo 

vrecového zberu komunálnych odpadov ako aj kalendárové zbery so zameraním 

predovšetkým na nebezpečné odpady, osobitne pre odpady z elektrických a elektronických 

zariadení. 

Podľa zákona o odpadoch (79/2015 Z. z.) triedený zber zložiek komunálnych 

odpadov, na ktoré sa vťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (elektroodpad, použité batérie 
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a akumulátory, odpady z obalov a odpad z neobalových výrobkov) budú zabezpečovať 

výrobcovia vyhradených výrobkov vrátane financovania triedeného zberu týchto zložiek. V 

systéme zberu odpadov sa zavádzajú v zmysle zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 

371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch „štandardy 

triedeného zberu“ pre papier, sklo, plasty a kovy, ktorých účelom je zabezpečiť dostupnosť 

zberných nádob pre všetkých obyvateľov a zásadné zvýšenie efektivity triedeného zberu. 

Systémy zberu „zelených“ biologicky rozložiteľných odpadov majú zavedené 

jednotlivé obce najčastejšie formou kalendárového zberu. Intervaly kalendárového zberu 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov často nezodpovedajú reálnej potrebe 

občanov, čo môže mať za následok nezákonné spaľovanie biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov. 

 

Nedostatočný a nevyhovujúci systém zberu odpadov je pri zbere kuchynského a 

reštauračného odpadu. Bude potrebné zefektívniť triedený zber tohto prúdu odpadu. 

V rámci systému zberu komunálnych odpadov je potrebné podporiť budovanie zberných 

dvorov v obciach. 

 

Elektroodpady 

 

Pre elektroodpady je zavedený oddelený zber v zariadeniach na zber odpadov a spätný 

zber elektroodpadov v predajniach elektrozariadení. V Banskobystrickom kraji je 

prevádzkovaných 26 zariadení na zber odpadov v ktorých je zavedený oddelený zber 

elektroodpadov. 

 Zákon o odpadoch ustanovuje povinnosti pre výrobcov elektrozariadení, týkajúce sa 

zberu elektroodpadov, ich následného spracovania a recyklácie. Pokiaľ ide o elektroodpad z 

domácností, zákonom sa uložila výrobcom povinnosť, aby obyvatelia mohli odovzdať takýto 

elektroodpad na dostupných miestach, akým sú maloobchodné predajne v rámci spätného 

zberu, ale aj zberné miesta zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, 

kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo 

elektroodpad zo svetelných zdrojov do nádoby určenej na tento účel. Výrobca je povinný si 

splniť povinnosť zabezpečiť zber aj v obci prostredníctvom oddeleného zberu z komunálnych 

odpadov v obciach a to na zbernom dvore alebo prostredníctvom kalendárového zberu. 

Oddelený zber prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu sa musí 

zabezpečiť na zmluvnom základe aspoň na jednom mieste v každom okrese. 

 

Použité batérie a akumulátory 

 

Pre použité batérie a akumulátory je zavedený zber použitých automobilových, 

priemyselných a prenosných batérií a akumulátorov. Na území Banskobystrického kraja je v 

prevádzke 5 zariadení na zber použitých batérií a akumulátorov a 33 zariadení na zber 

odpadov, v ktorých je zavedený oddelený zber použitých batérií a akumulátorov. 
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Staré vozidlá 

 

Na území Banskobystrického kraja je v súčasnosti v prevádzke 31 zariadení na zber 

starých vozidiel, z toho 3 sú autorizované zariadenia na spracovanie starých vozidiel. 

Podľa zákona o odpadoch zber starých vozidiel môže vykonávať spracovateľ starých 

vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie alebo ten, kto má súhlas na prevádzkovanie zariadenia 

na zber starých vozidiel a uzavretú zmluvu so spracovateľom starých vozidiel. 

Staré vozidlá musí odovzdať ich držiteľ autorizovanému zariadeniu na spracovanie starých 

vozidiel alebo zariadeniu na zber starých vozidiel, ktoré držiteľovi vystaví potvrdenie o 

prevzatí starého vozidla na spracovanie, na základe ktorého policajné orgány vyradia staré 

vozidlo z evidencie vozidiel. 

 

Odpadové pneumatiky 

 

Na území Banskobystrického kraja je v prevádzke 5 zariadení na zber odpadových 

pneumatík a 31 zariadení na zber odpadov, v ktorých sa oddelene zbierajú odpadové 

pneumatiky.  

Zákon o odpadoch zaviedol pre túto komoditu rozšírenú zodpovednosť výrobcov. V 

zmysle rozšírenej zodpovednosti výrobcov zákon o odpadoch ustanovuje povinnosť 

výrobcovi pneumatík zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík. Spätný zber 

odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od 

jej držiteľa, bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Spätný 

zber odpadových pneumatík sa môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom mieste 

určenom obcou. 

Za distribútora pneumatík sa považuje nielen ten, kto poskytuje pneumatiky 

konečnému používateľovi (predáva pneumatiky), ale aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík. 

Ide predovšetkým o servisy, ktoré poskytujú sľubu výmeny pneumatík. Zabezpečiť vo svojich 

priestoroch spätný zber odpadových pneumatík je novou povinnosťou pre distribútorov 

pneumatík. Ak distribútor z kapacitných dôvodov nemôže prevziať od konečného používateľa 

odpadové pneumatiky, nemôže ich prevzatie podľa zákona o odpadoch odmietnuť, ale môže 

sa s ním dohodnúť na inom termíne, prípadne spôsobe prevzatia. 

Zákon o odpadoch ukladá povinnosť konečnému používateľovi odovzdať odpadovú 

pneumatiku distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak obec určí. 

V rámci systému spätného zberu odpadových pneumatík je potrebné podporovať 

účinnejší zber odpadových pneumatík cestou zvýšenia počtu miest, na ktorých môžu koneční 

používatelia odpadové pneumatiky odovzdať. 

 

5.2 Údaje o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľstva v oblasti 

nakladania s komunálnymi odpadmi. 

 

a) Realizovať pravidelnú účinnú osvetu vyplývajúcu zo stratégie a základných princípov 

riadenia odpadového hospodárstva mesta Fiľakovo v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledovných intenciách: 

 nepodliehať reklame, móde a konzumným trendom, 
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 snaha o rozumnú mieru spotreby, 

 vyhýbanie sa nákupu tovaru v jednorazových a viacvrstvových baleniach, 

nákup tovarov vo vratných obaloch, využívanie viacnásobne použiteľných 

sklených alebo plastových fliaš 

 vyhýbanie sa používaniu igelitových tašiek pri nákupoch, nakupovanie do 

viacnásobne použiteľných tašiek alebo košíkov, 

 šetrenie druhotných surovín, vody, energie a podobne, nákup viacnásobne 

nabíjateľných batérií, elektrickú energiu šetriacich žiaroviek s predĺženou 

životnosťou, regulovateľných vypínačov intenzity svetla a podobne, 

používanie minimálneho množstva saponátov, aviváže,  

 prednostné oddeľovanie nebezpečného odpadu, ako sú vyradené lieky, 

autobatérie, batérie, ortuťové žiarivky, staré náterové hmoty, znehodnotené 

riedidlá, postreky na ochranu rastlín proti škodcom a inej drobnej chémie 

z domácností, 

 triedenie druhotných surovín, 

 zabezpečenie odvozu objemného odpadu a odpadu z drobných stavebných 

úprav. 

 

b) Recyklácia, regenerácia - tie veci, ktoré sa nedajú znovu používať, sú po doseparovaní 

a mechanickej úprave odovzdané na recykláciu, resp. regeneráciu. 

c) Kompostovanie - nakladanie s BRKO - bio odpad tvorí 30 – 45 % komunálneho 

odpadu. Cieľom kompostovania je premeniť odpad, ktorý končí na skládkach na 

konečný produkt. 

 

Predpokladaný počet plánovaných informačný kampaní a ich predpokladaná 

finančná náročnosť v hodnotenom programovom období sa bude priebežne odvíjať od 

aktuálnej potreby zameranej na konkrétnu kampaň. V tejto veci spolupracuje mesto 

Fiľakovo aj so zmluvnou Organizáciou zodpovednosti výrobcov zabezpečujúcou 

triedený zber a Zberovou spoločnosťou zaoberajúcou sa komunálnym odpadom.  

 

5.3 Rozsah finančnej náročnosti programu 

 

Finančné prostriedky v systéme odpadového hospodárstva SR pochádzajú z verejných 

a súkromných zdrojov. Verejné zdroje predstavujú predovšetkým prostriedky z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia , v ktorom sa sústreďujú prostriedky z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu; zo štátneho Environmentálneho fondu a z 

miestnych poplatkov za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady. Súkromné zdroje 

predstavujú predovšetkým prostriedky v neštátnom Recyklačnom fonde; prostriedky 

sústredené v organizáciách zodpovednosti výrobcov; prostriedky výrobcov vyhradeného 

prúdu, ktorý plnia vyhradené povinnosti individuálne a súkromné zdroje pôvodcov a držiteľov 

odpadov. Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

sa k 31. decembru 2016 zrušuje Recyklačný fond. Recyklačný fond prevedie na 
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Environmentálny fond 80 % disponibilných prostriedkov vedených na účtoch Recyklačného 

fondu ku dňu 30. júna 2016. 

 

Vzhľadom na zvýšené nároky na odpadové hospodárstvo vyplývajúce z potreby 

dôslednej realizácie základných princípov riadenia odpadového hospodárstva, dodržania 

hierarchie nakladania s odpadmi  a s tým súvisiace zámery na vybudovanie resp. 

rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie  odpadov, zabezpečenie 

separovaného zberu odpadov a ďalších akcií súvisiacich s odpadovým hospodárstvom, 

predpokladáme zvýšený nárast nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu. 

 

Do nákladov v oblasti zneškodňovania odpadov sú v prevažnej  miere zahrnuté 

náklady na výstavbu a rekonštrukciu zariadení na zneškodňovanie odpadov, najmä skládok 

odpadov. 

Finančné prostriedky na realizačné zabezpečenie prípadných zámerov budú 

pokryté z rôznych zdrojov, najmä z vlastných zdrojov pôvodcov a podnikateľských 

subjektov, zo zahraničných zdrojov formou zahraničnej  pomoci, úvermi, vstupom 

zahraničného kapitálu a ráta sa aj so získaním prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 
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6. INÉ 

  

Neuvádza sa.  

 

6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov 

 

 

6.1.1 Meno spracovateľa programu    

 

 

 

           Ing. Marián Bachňák 

 

 

 

6.1.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu 

 

 

 

 

   Mgr. Attila Agócs, PhD. 

          primátor mesta 
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7. PRÍLOHOVÁ ČASŤ 

 

7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané obci vo veci odpadov 
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7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva 
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