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ÚVOD
Obec Želovce sa nachádza v južnej časti okresu Veľký Krtíš, cca 10 km južne od okresného
sídla. Zo severu susedí s obcou Sklabina, z juhu s obcou Vrbovka, z východu s obcou Kiarov a
Olováry a zo západu s obcou Bátorová a obcou Záhorce. S okresným mestom sú Želovce spojené
cestou II. triedy č. 527, ktorá prechádza obcou, ďalej Záhorcami, Slovenskými Ďarmotami do
Maďarska. Obec leží v nadmorskej výške 154 m n. m. vo východnej časti Ipeľskej kotliny, v nive
vodného toku Krtíš. Prevažná časť katastra sa nachádza na rovine, v poľnohospodársky intenzívne
využívanej krajine. Východnú časť katastra tvorí členitá krajina s lesným porastom a vinicami.
Chotár je pahorkatina na plochých rozčlenených chrbtoch so širokou dolinou toku Krtíša.
Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 až 2020 je vypracovaný v súlade s
ustanoveniami § 10 Program obce, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a nadväzuje na
záväznú časť Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020
(ďalej len „POH kraja“), ktorá bola vydaná Všeobecne záväznou vyhláškou Okresného úradu
Banská Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra 2018, zverejnenou vo Vestníku vlády SR čiastka 12 z
26.novembra 2018.
Obsahovo je zostavený podľa Osnovy programu odpadového hospodárstva obce, ktorá je
uvedená v Prílohe č. 3 k vyhláške MŽP SR Č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch.

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
1.1 Názov

Obec Želovce

1.2 Identifikačné číslo

00 319 716

1.3 Okres

Veľký Krtíš

1.4 Počet obyvateľov obce

1 249 ( k 31.12.2018)

1.5 Rozloha katastrálneho územia obce

1875,8 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 POH SR a údaje o množstve komunálnych
odpadov, pre ktoré obec zabezpečila zhodnotenie a zneškodnenie, s osobitným uvedením
podielu zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním k iným spôsobom zneškodnenia
a k zhodnoteniu.
Predmetné údaje sa nachádzajú v prílohe v tabuľkách č. 1 a, 1 b
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 činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa;
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za odpady z domácností 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, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej
zelene na pozemkoch fyzických osôb.
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu je v obci zabezpečený v pravidelných
intervaloch (1 x za 2 týždne). Komunálny odpad je obyvateľmi obce zhromažďovaný v 110 a 120 l
nádobách. Zber objemného odpadu, formou VOK minimálne dvakrát ročne, prípadne podľa
potreby, drobných stavebných odpadov od obyvateľov zabezpečuje obec tiež formou VOK.
Pravidelne je tiež vykonávaný triedený zber komunálnych odpadov. V obci sú stanovené intervaly
a harmonogramy vývozov jednotlivých vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov.
Jednotlivé spôsoby nakladania s odpadmi sú vyhodnocované podľa činností
zhodnocovania odpadov vymedzených v prílohe č. 1 zákona o odpadoch a podľa činností
zneškodňovania odpadov uvedených v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
Medzi činnosti zhodnocovania patrí:
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá
(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).(x)
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov(xx).
R6 Regenerácia kyselín a zásad.
R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia.
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.
R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie
životného prostredia.
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10.
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11(xxx).
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku).(xxxx)

(x) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.
(xx) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných
materiálov.
(xxx) Ak neexistuje iný vhodný R - kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane
predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie,
šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, separovanie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa
ktorejkoľvek z činností R1 až R11.
(xxxx) § 2 ods. 8.

Medzi činnosti zneškodňovania patrí:
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde
atď.).
D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo
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prirodzených úložísk atď.).
D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do
jám, odkalísk atď.).
D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s
povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia
atď.).
D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.
D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno.
D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi,
ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12.
D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo
zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie,
kalcinácia atď.).
D10 Spaľovanie na pevnine.
D11 Spaľovanie na mori(x).
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.).
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12(xx).
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13.
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred
zberom na mieste vzniku).(xxx)

(x) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi,
napríklad Dohovor o ochrane morského dna v oblasti Baltského mora.
(xx) Ak sa nehodí iný D - kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej
úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie,
kondicionovanie alebo separovanie pred akoukoľvek činnosťou označenou D1 až D12.
(xxx) § 2 ods. 8.

V súlade s POH kraja sú činnosti zhodnocovania a zneškodňovania odpadov uvedené
v nasledujúcej tabuľke:
Tabuľka : Skupiny nakladania s odpadmi
Skupina nakladania

Kód nakladania

Materiálové zhodnocovanie odpadov

R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11

Energetické zhodnocovanie odpadov

R1

Iné spôsoby zhodnotenia odpadov

R12 a R13

Zneškodňovanie odpadov skládkovaním

D1

Zneškodňovanie odpadov spaľovaním bez

D10

energetického využitia
Iné spôsoby zneškodnenia odpadov

D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D11, D12, D13, D14,
D15

Iné činnosti nakladania s odpadmi

DO*, Z**

*DO - odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
**Z - zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie pred ďalším nakladaním s nimi
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2.2 Triedený zber komunálnych odpadov
V obci je v súčasnosti zavedený triedený zber papiera, plastov, skla, kovov
a viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapakov). Ďalej obec zabezpečuje zber šatstva
a textílií, jedlých olejov a tukov, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov, objemného
odpadu a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých
látok.
Na území obce je zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov (ďalej len
„DSO“). Medzi DSO patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, omietok,
rôznych stavebných zmesí a pod. v rozsahu do 1m3 od jednej fyzickej osoby.
V prílohe sú uvedené údaje o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pre ktoré
zložky komunálnych odpadov je v obci zavedený triedený zber komunálnych odpadov, o množstve
komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov,
a o systéme zberu drobných stavebných odpadov v obci s rozlíšením na kalendárne roky, v ktorých
platil predchádzajúci POH SR.
Predmetné údaje sa nachádzajú v prílohe v tabuľke č. 2
2.3 Predpokladané množstvo vzniku komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu
Predpokladaný vznik odpadov vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku
programu pre jednotlivé prúdy odpadov na území obce je uvedený v prílohe v tabuľke č. 3 . Údaje
pre cieľový rok programu (rok 2020) sú vypočítané na základe odborného odhadu.
V prílohe sú uvedené údaje o predpokladanom celkovom množstve komunálnych
odpadov, predpokladanom celkovom množstve vzniku jednotlivých druhov komunálnych odpadov
a predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku programu
a v cieľovom roku programu.

3. VYHODNOTENIE
HOSPODÁRSTVA

PREDCHÁDZAJÚCEHO

PROGRAMU

ODPADOVÉHO

V nasledujúcej časti sa vyhodnocuje Program odpadového hospodárstva obce Želovce na
roky 2011 - 2015.
V POH SR a Banskobystrického kraja na roky 2011 - 2015 sa stanovili ciele pre nasledovné
prúdy odpadov:
• komunálne odpady a biologicky rozložiteľné komunálne odpady
• biologické odpady
• elektroodpad
• odpady z obalov
• použité batérie a akumulátory
• staré vozidlá
• opotrebované pneumatiky
• stavebný odpad a odpad z demolácii
• odpady s obsahom PCB a zariadenia kontaminované PCB
• odpadové oleje
V zmysle POH kraja na roky 2011 - 2015 podľa požiadaviek rámcovej smernice o odpade
boli pre komunálne odpady stanovené nasledovné ciele:
• do roku 2015 zvýšiť použitie a recykláciu odpadu z domácnosti ako papier, kovy, plasty a sklo a
podľa možností z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z
domácností, najmenej na 35% hmotnosti vzniknutých odpadov
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Pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú v zmysle požiadaviek smernice Rady
1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov stanovené nasledovné ciele:
• do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na
50 % z celkovej hmotnosti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku
1995
• do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na
45 % z celkovej hmotnosti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku
1995
• do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na
35 % z celkovej hmotnosti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku
1995
Pre odpady z elektrických a elektronických zariadení (elektroodpad) sú 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:
• Dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému spätného
odberu a oddeleného zberu dosiahlo aspoň 4 kg na jedného obyvateľa za rok.
• Zabezpečiť ročné plnenie miery zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu.
Ciele pre použité batérie a akumulátory stanovené v súlade so smernicou Európskeho
parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 06.09.2006 o batériách a akumulátoroch a o použitých
batériách a akumulátoroch:
• Dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných batérii a akumulátorov 25% do 26. septembra
2012 a 45% do 26. septembra 2016; pre automobilové a priemyselné batérie a akumulátory 96 98%.
• 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 batérii a akumulátorov
• Pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich spracovanie u autorizovaného
spracovateľa (v rámci predpisov platných v danej EÚ).
Ciele pre opotrebované pneumatiky sa vychádzalo zo zákona o odpadoch a smernice Rady
1999/31/ES z 26.04.1999 o skládkach odpadov zákazom skládkovania opotrebovaných pneumatík:
• Žiadne skládkovanie odpadových pneumatík.
• Zhodnocovanie odpadových pneumatík pre rok 2015: zhodnocovanie materiálové (recyklácia)
50%; zhodnocovanie energetické do 45%; iný spôsob nakladania (s výnimkou skládkovania) do 5%.
Pre stavebný odpad a odpad z demolácií sa stanovili 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.
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Ciele pre odpadové oleje:
• Do roku 2015 dosiahnuť pre odpadové oleje limity energetického a materiálového
zhodnocovania v pomere 60% materiálové zhodnocovanie a 40% energetické zhodnocovanie.
Podrobné vyhodnotenie cieľov predchádzajúceho POH obce Želovce
Cieľ
Stav v roku 2015

Vyhodnotenie

Ciele pre komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady
Do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné
Z celkového množstva komunálneho
použitie a recykláciu odpadu z domácností ako odpadu bolo menej ako 35% odpadu
papier, kovy, plasty a sklo a podľa možností z zhodnotených
iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú
podobný odpad ako odpad z domácností,
najmenej na 35% hmotnosti vzniknutých
odpadov

Cieľ nebol
splnený. Splnenie
cieľa opätovného
použitia a
recyklácie KO je
limitovaná mierou
triedeného zberu
KO, ktorá napriek
stúpajúcim
množstvám
vytriedených
zložiek KO
nedosahuje
požadovanú
úroveň.

Do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných
biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov na 45 % z celkového množstva
(hmotnosti) biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov vzniknutých v roku
1995.

V roku 2015 bolo 100 % biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
materiálovo zhodnotených.

Cieľ bol splnený.

Vzniknutý stavebný odpad bol 100%
zneškodnený skládkovaním.

Cieľ nebol
splnený.

Ciele pre stavebný odpad a odpad z demolácií
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.

Podrobné vyhodnotenie opatrení predchádzajúceho POH obce Želovce
Cieľ
Vyhodnotenie
Opatrenia na minimalizáciu vplyvu odpadov na zdravie ľudí a životné prostredie
Pri schvaľovaní prevádzok nových technológii Opatrenie je plné priebežne.
na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
odpadov zohľadňovať požiadavky najlepších
dostupných technológií aj pre tie prevádzky,
ktoré nepodliehajú integrovanému
povoľovaniu podľa zákona Č. 245/2003 Z. z.;
zohľadňovať požiadavky komplexnosti
spracovania odpadu od počiatku do
maximálneho štádia zhodnotenia odpadu.

Termín plnenia

Priebežne.
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Spaľovať komunálne odpady v zariadeniach s
energetickým využitím.

Na území Banskobystrického kraja nie
sú prevádzkované spaľovne odpadov.
Zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
v Banskobystrickom kraji tiež nie sú
prevádzkované.
Organizačné a technologické opatrenia na zníženie vzniku odpadov
Zvyšovanie povedomia občanov k
Opatrenie je plné priebežne.
obmedzovaniu nákupu výrobkov s krátkou
životnosťou a nákupu tovarov vo vratných
resp. recyklovateľných obaloch.
Organizovať kampane v médiách s cieľom
Obec Želovce sa snaží zvýšiť povedomie
informovať občanov o všetkých možnostiach ľudí aby viacej triedili odpad pomocou
nakladania s komunálnym odpadom a DSO.
letákov, úradnej tabule, rozhlasu,
internetovej stránky obce. Obec sa snaží
osloviť na materských a základných
školách detí a mládež ako aj širokú
verejnosť hlavne v oblasti triedenia
odpadu s cieľom zníženia množstva
ukladania komunálneho odpadu na
skládku odpadov.
Podpora využívania energie z obnoviteľných
Opatrenie je plnené priebežne.
zdrojov.
Opatrenia pre komunálny odpad
Zvyšovať zapojenie verejnosti do triedeného
zberu informačnou, osvetovou a propagačnou
činnosťou, diferencovaným výberom
miestneho poplatku na činnosti nakladania s
komunálnymi odpadmi v závislosti od
zapojenia sa subjektov do triedeného zberu

Opatrenie
nerealizované.

Priebežne.

Priebežne.

Priebežne.

Obec vykonáva informačné kampane
Priebežne.
prostredníctvom informačných kanálov.
Najčastejším spôsobom je zverejňovanie
spôsobu nakladania s odpadmi na území
obce prostredníctvom internetovej
stránky, rozhlasom, zverejnením
propagačného materiálu na verejných
tabuliach.

Dôsledné triedenie odpadov v mieste ich
Opatrenie je plnené priebežne.
vzniku, vrátane drobných stavebných
Odpadov.
Skrátenie intervalu vývozu nádob na triedený Opatrenie je plnené priebežne.
zber odpadu.
Opatrenia pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady
Realizovať triedený zber biologicky
Obec vykonáva každoročne zber
rozložiteľných odpadov z verejnej, súkromnej takéhoto odpadu.
zelene a záhrad.

Priebežne.

Podporovať komunitné kompostovanie
Občania obce využívajú vlastné
biologicky rozložiteľných odpadov z verejnej, kompostéry.
súkromnej zelene a záhrad.
Prostredníctvom osvetových kampani zvyšovať Obec vykonáva priebežne.
povedomie občanov o možnostiach
triedeného zberu biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov.

Opatrenie je
plnené priebežne.

Priebežne.

Opatrenie je
plnené priebežne.

Opatrenie je
plnené priebežne.

Opatrenia pre stavebný odpad a odpad z demolácií
Dôsledne triediť odpady v mieste ich vzniku.
Zodpovedné osoby za nakladanie so
Opatrenie je
stavebnými odpadmi a odpadmi z
plnené priebežne.
demolácii triedia odpady podľa druhov a
odovzdávajú ich osobám oprávneným
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nakladať s týmito odpadmi.

Nekontaminovanú výkopovú zeminu použiť na V zmysle novej platnej legislatívy v
zásypy, násypy, terénne úpravy, rekultivácie
odpadovom hospodárstve sa pri každej
území a pod.
povrchovej úprave terénu, kde sa má
využiť odpad na povrchovú úpravu bez
ohľadu na množstvo takto využitých
odpadov, vyžaduje súhlas príslušného
Okresného úradu. Uvedený súhlas a
využitie odpadov na povrchovú úpravu
terénu sa vždy viaže s konkrétnou
lokalitou/miestom/pozemkom, v ktorej
sa odpad na tento účel môže využiť a
neoprávňuje jeho držiteľa na využívanie
odpadu na ľubovoľnom území. Na
povrchovú úpravu terénu sa môže
použiť výlučne inertný odpad, okrem
inertných stavebných odpadov a
odpadov z demolácií, ktoré je možné
vzhľadom na ich pôvod a zloženie
zhodnotiť recyklovaním alebo prípravou
na opätovné použitie.
Vyhovujúce stavebné odpady opätovne použiť Stavebné odpady po zhodnotení, ktoré
na účely výstavby.
spĺňajú kritéria stavebného výrobku
podľa osobitných predpisov sa môžu
použiť na účely výstavby.

Opatrenie je
plnené priebežne.

Zabezpečiť zhodnotenie vhodných stavebných
a demolačných odpadov existujúcimi
zariadeniami na zhodnocovanie odpadov,
vrátane mobilných zariadení.

Toto opatrenie
nebolo využité.

Prostredníctvom osvetových kampaní zvyšovať Obec Želovce zvyšuje povedomie
povedomie občanov obce o možnostiach
občanov pomocou letákov, obecného
odovzdania drobného stavebného odpadu.
rozhlasu a internetovej stránky obce.

Opatrenie je
plnené priebežne.

Toto opatrenie
nebolo využité.

4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1 Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom
Komodity záväznej časti programu obce, podiel zhodnocovania a zneškodňovania
odpadov zohľadňujú požiadavky súčasnej právnej úpravy odpadového hospodárstva a sú určené
podľa cieľov stanovených v záväznej časti POH kraja na roky 2016-2020.
V súlade s POH kraja na roky 2016-2020 sa stanovujú ciele
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

pre nasledovné prúdy
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

odpady z obalov
stavebné odpady a odpady z demolácií
odpadové pneumatiky
staré vozidlá
použité batérie a akumulátory
elektrozariadenia a elektroodpad
odpadové oleje

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva 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 v SR zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020 zásadné
odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady.
4.1.1 Ciele pre komunálne odpady
Pre komunálne odpady sú stanovené ciele v zmysle požiadaviek Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19.11.2008 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 odpadov 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. Ciele pre triedený zber komunálnych odpadov sú
stanovené v nasledovnej tabuľke.
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.
Ciele pre triedený zber komunálnych odpadov
Roky
2016

2017

2018

2019

2020

Miera triedeného zberu

30 %

40 %

50 %

60 %

20 %

4.1.2 Ciele pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady
Na základe požiadaviek Smernice rady 1999/31/ES z 26.4.1999 o skládkach odpadov platí
pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti)
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995.

Obec Želovce, POH na roky 2016-2020
4.1.3 Ciele pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady
Ciele pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady sa stanovujú pre všetky biologicky
rozložiteľné odpady okrem komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov a čistiarenských kalov
z čistenia komunálnych odpadových vôd a odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako
komunálne odpadové vody.
Ciele pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady
Nakladanie
2018

2020

Materiálové zhodnocovanie

70%

75%

Energetické zhodnocovanie

10%

10%

Skládkovanie

7%

5%

Iné nakladanie

13%

10%

4.1.4 Ciele pre papier a lepenku
Ciele do roku 2020 pre papier a lepenku sú stanovené predovšetkým za účelom
zvyšovania materiálového zhodnocovania tohto prúdu odpadu. Do roku 2020 je cieľ
materiálového zhodnocovania odpadov z papiera a lepenky stanovený na 70 %. Zároveň je
potrebné pri tejto komodite pokračovať v trende znižovania skládkovania, keďže papier a lepenka
spĺňajú definíciu biologicky rozložiteľných odpadov a musia byť odklonené od skládok odpadov.
Ciele pre papier a lepenku
Nakladanie

2018

2020

Materiálové zhodnocovanie

55%

70%

Energetické zhodnocovanie

10%

15%

Skládkovanie

3%

2%

Iné nakladanie

32%

13%

4.1.5 Ciele pre sklo
Zvýšenie recyklácie odpadov zo skla je vzhľadom na vysoký podiel odpadového skla
z triedeného zberu komunálnych odpadov veľmi dôležitým cieľom pre dosiahnutie cieľa recyklácie
v zmysle požiadavky rámcovej smernice o odpade. Analýza vzniku a nakladania s odpadovým
sklom v rámci Slovenskej republiky preukázala za uplynulé obdobie vysoký podiel skládkovaných
odpadov zo skla. Skládkovanie odpadového skla je do roku 2020 potrebné znížiť na úroveň 10 %.
Ciele pre sklo
Nakladanie

2018

2020

Materiálové zhodnocovanie

60%

80%

Energetické zhodnocovanie

0%

0%

Skládkovanie

20%

10%

Iné nakladanie

20%

10%

4.1.6 Ciele pre plasty
Do roku 2020 je cieľ pre plastové odpady dosiahnuť 55 % materiálového zhodnotenia
a zníženie skládkovania plastových odpadov na 5 %. V Slovenskej republike sú vybudované
dostatočné spracovateľské kapacity, ktoré umožňujú dosiahnutie stanoveného cieľa.
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Ciele pre plasty
Nakladanie

2018

2020

Materiálové zhodnocovanie

50%

55%

Energetické zhodnocovanie

10%

15%

Skládkovanie

10%

5%

Iné nakladanie

30%

25%

4.1.7 Ciele pre železné a neželezné kovy
Odpady zo železných a neželezných kovov dosahujú dlhodobo vysokú mieru zhodnotenia
a recyklácie. Do roku 2020 je stanovený cieľ ich materiálového zhodnotenia na úroveň 90 %
s nulovým energetickým zhodnocovaním a postupným znižovaním skládkovania na úroveň
maximálne 1 %.
Ciele pre železné a neželezné kovy
Nakladanie
2018

2020

Materiálové zhodnocovanie

80%

90%

Energetické zhodnocovanie

0%

0%

Skládkovanie

1%

1%

Iné nakladanie

19%

9%

4.1.8 Ciele pre odpady z obalov
V oblasti nakladania s odpadmi z obalov je cieľom dosiahnuť miery zhodnocovania
a recyklácie v zmysle požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20.12.
1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES
z 11.2.2004, v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 20.3. 2005, v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. 219/2009 z 11.3.2009 a smernice Komisie
2013/2/EÚ zo 7.2.2013.
Ciele pre odpady z obalov:
a) Celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov,
b) Celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej
hmotnosti odpadov z obalov
c) Mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály( prúdy odpadov ) najmenej vo
výške :
1. 60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
2. 60 % hmotnosti papierových odpadov z obalov ( vrátane kartónu a lepenky) ,
3. 55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,
4. 48 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,
5. 35 % hmotnosti drevených odpadov z obalov,
d) Mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály( prúdy odpadov ) najmenej vo výške :
1. 60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
2. 60 % hmotnosti papierových odpadov z obalov ( vrátane kartónu a lepenky) ,
3. 55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,
4. 45 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,
5. 25 % hmotnosti drevených odpadov z obalov,
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V apríli 2015 bola Európskym parlamentom prijatá smernica EP a Rady, ktorou sa mení
smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových
tašiek. Všeobecným cieľom tejto smernice je obmedziť negatívne vplyvy na životné prostredie
(najmä z hľadiska nadmerného výskytu týchto tašiek v prostredí), podporiť predchádzanie vzniku
odpadu a efektívnejšie využívanie zdrojov a zároveň obmedziť negatívne sociálno-ekonomické
vplyvy. Konkrétnejším cieľom je obmedziť spotrebu plastových tašiek s hrúbkou menšou ako 50
mikrónov (0,05 mm) v EÚ.
Smernica zavádza povinnosť pre všetky členské štáty znížiť spotrebu ľahkých plastových
tašiek a umožňuje im, aby si stanovili vlastné vnútroštátne ciele týkajúce sa znižovania spotreby a
zvolili si opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. Slovenská republika má možnosť prijať opatrenia,
ktoré zahŕňajú jednu alebo obidve možnosti:
a) prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí, že úroveň ročnej spotreby nepresiahne 90 ľahkých
plastových tašiek na obyvateľa k 31. decembru 2019 a 40 ľahkých plastových tašiek na obyvateľa k
31. decembru 2025 alebo rovnocenné ciele stanovené v jednotkách hmotnosti. Veľmi ľahké
plastové tašky sa môžu vylúčiť z vnútroštátnych cieľov pre spotrebu, alebo
b) prijatie nástrojov, ktorými sa zabezpečí, že od 31. decembra 2018 sa ľahké plastové tašky
nebudú na mieste predaja tovaru a výrobkov poskytovať zdarma, pokiaľ sa nezavedú rovnako
účinné nástroje. Veľmi ľahké plastové tašky sa môžu z týchto opatrení vylúčiť.
4.1.9 Ciele pre stavebné odpady a odpady z demolácií
Cieľom pre stavebné a demolačné odpady je v zmysle článku 11 ods. 2 písm. b) rámcovej
smernice o odpade zvýšiť do roku 2020 prípravu na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú
konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác použitím odpadu z bezpečných konštrukcií a sutí
a demolácií ako náhrady za iné materiály, bez využívania prirodzene sa vyskytujúceho materiálu
definovaného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov najmenej na 70 % podľa hmotnosti.
4.1.10 Ciele pre odpadové pneumatiky
Cieľom pre odpadové pneumatiky je do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového
zhodnocovania na úroveň 80 % s 15 % zhodnocovaním a postupným znižovaním skládkovania na
úroveň maximálne 1 %.
Ciele pre odpadové pneumatiky
Nakladanie

2018

2020

Materiálové zhodnocovanie

75%

80%

Energetické zhodnocovanie

10%

15%

Skládkovanie

1%

1%

Iné nakladanie

14%

4%

4.1.11 Ciele pre staré vozidlá
Cieľom pre staré vozidlá je dosiahnuť v období rokov 2016-2020 záväzné limity pre rozsah
opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov so spracovania starých
vozidiel v limite 95 % a opätovné použitie častí starých vozidiel a recykláciu starých vozidiel
v limite 85 %.
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4.1.12 Ciele pre použité batérie a akumulátory
Pre použité batérie a akumulátory sú dané nasledovné ciele v zmysle požiadaviek Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 06. 09. 2006 o batériách a akumulátoroch
a o použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS:
- dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných batérií a akumulátorov 40 % pre rok 2015
a 45 % pre rok 2016
- dosiahnuť zber použitých automobilových batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu
batérií uvedených na trh SR výrobcom priemyselných batérií a akumulátorov v predchádzajúcom
kalendárnom roku
- dosiahnuť zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu
batérií uvedených na trh SR výrobcom automobilových batérií a akumulátorov
v predchádzajúcom kalendárnom roku
- cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov je 100 % z množstva vyzbieraných použitých
batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok
- 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,
- pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich priebežné spracovanie
u autorizovaného spracovateľa
4.1.13 Ciele pre elektrozariadenia a elektroodpad
Cieľ zberu elektroodpadu je rozsah zberu, ktorý musí SR v súlade s princípom rozšírenej
zodpovednosti výrobcov elektrozariadení v danom kalendárnom roku dosiahnuť, stanovený
v minimálnom hmotnostnom rozsahu elektroodpadu podľa nasledovnej tabuľky.
Ciele zberu pre odpady z elektrických a elektronických zariadení
V roku 2016
hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení
uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch,
V roku 2017

hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti elektrozariadení
uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch,

V roku 2018

hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení
uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch,

V roku 2019

hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení
uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch,

V roku 2020

hmotnosť zodpovedajúca podielu 60 % priemernej hmotnosti elektrozariadení
uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch.

4.1.14 Ciele pre odpadové oleje
Cieľom pre odpadové oleje je do roku 2020 dosiahnuť materiálové zhodnocovanie 60 %
s 15 % energetickým zhodnocovaním a 0 % skládkovaním.
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Ciele pre odpadové oleje
Nakladanie

2018

2020

Materiálové zhodnocovanie

50%

60%

Energetické zhodnocovanie

10%

15%

Skládkovanie

0%

0%

Iné nakladanie

40%

25%

4.2. Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov a opatrenia na zabezpečenie informovanosti
obyvateľov o triedenom zbere a o význame značiek na obaloch
Opatrenia na dosiahnutie hlavného cieľa odpadového hospodárstva
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 :
1. Implementovať do praxe princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre nasledovné
vyhradené výrobky: elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky
a neobalové výrobky.
2. 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
3. Zvýšiť recykláciu stavebných odpadov a odpadov z demolácii vrátane činnosti spätného
zasypávania .
4. Podporovať projekty na opätovné použitie a prípravu opätovného použitia v komunálnej
sfére napr. tzv. „ centrá opätovného používania“
5. 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.
6. Zvýšenie kontrolnej činnosti obcí za účelom dodržiavania právnych predpisov
upravujúcich oblasť odpadového hospodárstva.
4.2.1 Opatrenia pre komunálne odpady
Na dosiahnutie cieľov recyklácie komunálnych odpadov je potrebné realizovať nasledovné
opatrenia :
1. Implementovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov do systému triedeného zberu
komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
2. Zvýšiť úroveň triedeného zberu recyklovateľných zložiek komunálnych odpadov, predovšetkým
papiera, lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
4.2.2 Opatrenia pre biologicky rozložiteľné odpady
Na dosiahnutie cieľov obmedzenia skládkovania biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov je potrebné realizovať nasledovné opatrenia :
1. Podporovať predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov formou
domáceho a komunitného kompostovania
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2. 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.
3. Podporovať modernizáciu existujúcich kompostární a bioplynových staníc o hygienizačné
jednotky umožňujúce spracovávanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných
odpadov.
4. Podporovať budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať v prevažnej miere
z kuchynských a reštauračných komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov
5. Podporovať výrobu alternatívnych palív vyrobených so zmesového komunálneho odpadu
v rámci podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie vtedy, ak nie je environmentálne
vhodné ich materiálové zhodnotenie.
4.2.3

Opatrenia pre papier a lepenku

Na dosiahnutie cieľov pre odpady papier a lepenka
opatrenia:

je potrebné realizovať nasledovné

1. Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne 11
000 ton vytriedeného papiera a lepenky z komunálnych odpadov.
2. 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) .
3. Podporiť nové projekty zamerané na riešenie zhodnocovania a recyklácie papierov z vlnitej
lepenky.
4.2.4

Opatrenia pre sklo

Na dosiahnutie cieľov pre odpady zo skla je potrebné realizovať nasledovné opatrenia:
1. Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne
8 000 ton vytriedeného skla z komunálnych odpadov.
2. 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 vybudovania nových recyklačných kapacít na spracovanie
odpadového skla.
4.2.5 Opatrenia pre plasty
Na dosiahnutie cieľov pre plastové odpady je potrebné realizovať nasledovné opatrenia:
1. Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne
6 000 ton vytriedených plastov z komunálnych odpadov.
2. 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.
3. Nepodporovať technológie na katalytické chemické štiepenie plastov.
4. Podporiť zavádzanie technológií na zvyšovanie technickej úrovne existujúcich recyklačných
zariadení, za účelom zvýšenie podielu nových výrobkov na báze recyklátov.
5. Podporovať zavádzanie technológií na recykláciu problémových druhov plastov zo spracovania
starých vozidiel a odpadov z elektrických a elektronických zariadení a zmesových plastov.
4.2.6 Opatrenia pre železné a neželezné kovy
Na dosiahnutie cieľov pre odpady
realizovať nasledovné opatrenia:

zo železných a neželezných kovov je potrebné
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1. 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.
4.2.7

Opatrenia pre odpady z obalov

Na dosiahnutie cieľov pre odpady z obalov je potrebné realizovať nasledovné opatrenia:
1. Štatisticky spracovávať údaje o spotrebe plastových tašiek a zistené údaje vyhodnocovať.
2. 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.
4.2.8 Opatrenia pre stavebné odpady a odpady z demolácií
Na dosiahnutie cieľov recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií je potrebné
realizovať nasledovné opatrenia :
1. 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 technické požiadavky, prípadne stavebné
výrobky pripravené zo stavebných a demolačných odpadov alebo vedľajších produktov výroby.
2. Zvýšiť kvalitatívnu úroveň materiálového zhodnocovania stavebných odpadov a odpadov
z demolácií dodržiavaním stanovených noriem pre stavebné recykláty.
3. Podporovať zavádzanie technológií na zvýšenie miery recyklácie stavebných odpadov do
výstupných produktov s vyššou pridanou hodnotou.
4. Nepodporovať technológie na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií
určených na primárne drvenie.
4.2.9 Opatrenia pre odpadové pneumatiky
Na dosiahnutie cieľov pre odpadové pneumatiky je potrebné realizovať nasledovné
opatrenia:
1. Podporovať zavádzanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie
odpadových pneumatík, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky ( BAT).
4.2.10 Opatrenia pre staré vozidlá
Na dosiahnutie cieľov pre staré vozidlá je potrebné realizovať nasledovné opatrenia:
1. Posúdiť potrebu budovania nových kapacít na spracovanie starých vozidiel a podporiť len
v prípade, že je to pre daný región účelné a efektívne.
2. Podporovať zavádzanie technológií na zhodnocovanie problémových odpadov zo spracovania
starých vozidiel ( napr. čalúnenie, penové odpady, odpady z gumy, kompozitné materiály a pod.).
4.2.11 Opatrenia pre použité batérie a akumulátory
Na dosiahnutie cieľov pre použité batérie a akumulátory
je potrebné realizovať
nasledovné opatrenia:
1. Podporovať zavádzanie technológií zameraných 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.
2. Zabezpečiť zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od konečných používateľov
v každom okrese Banskobystrického kraja spätným zberom použitých prenosných batérií
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a akumulátorov a zberom na zbernom mieste použitých prenosných batérií a akumulátorov
a odovzdať ich na recykláciu.
3. Zabezpečiť zber použitých automobilových batérií a akumulátorov od konečných používateľov
v každom okrese Banskobystrického kraja spätným zberom použitých automobilových batérií
a akumulátorov a zberom vykonávaným osobami oprávnenými na ich zber a odovzdať ich na
spracovanie a recykláciu.
4. Umožniť výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov zaviesť a prevádzkovať na území obce
systém oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov.
4.2.12 Opatrenia pre elektrozariadenia a elektroodpady
Na dosiahnutie cieľov pre odpady z elektrických e elektronických zariadení
je potrebné
realizovať nasledovné opatrenia:
1. Podporovať zavádzanie technológií na spracovanie z elektrických a elektronických zariadení,
ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky ( BAT) , na základe posúdenia
existujúcich spracovateľských kapacít.
2. Zvýšiť úroveň triedeného zberu elektroodpadov z domácností na území obcí spoluprácou
výrobcov elektrozariadení a samosprávy.
4.2.13 Opatrenia pre odpadové oleje
Na dosiahnutie cieľov pre odpadové oleje je potrebné realizovať nasledovné opatrenia :
1. Pokračovať v zavádzaní systému oddeleného zberu odpadových olejov.
2. Zvyšovať množstvo vyzbieraných odpadových olejov
3. Pri nakladaní s odpadovými olejmi uplatňovať hierarchiu odpadové hospodárstva. Uprednostniť
materiálové zhodnotenie odpadových olejov regeneráciou pred ich energetickým zhodnotením.
4.2.14 Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych
odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné
zhodnotiť
Obec Želovce zabezpečuje informovanosť obyvateľov o triedenom zbere komunálneho
odpadu hlavne :
1. Informovaním o triedenom zbere komunálnych odpadov na území obce dostupnými
informačnými prostriedkami a to zverejňovaním informácií o triedenom zbere na úradnej tabuli
a na webovej stránke obce, kde sú uvádzané komodity, ktoré sa majú z odpadu z domácností
triediť , do ktorých zberných nádob patria, kedy sa zbierajú, aké množstvo komodít sa vyzbiera .
Tu sú uverejňované aj harmonogramy zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu
vytriedených z domácností a aktuálne oznamy o termínoch zberu objemného odpadu a zberu
nebezpečných odpadov.
4.2.15 Symboly značiek na označovanie obalov
1. Značka, ktorá znamená, že obal možno zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z
ktorého je obal vyrobený.
Napríklad:

Uvedené označenie znamená, že obal je možné zhodnotiť a že obal je vyrobený z Polypropylénu.
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Materiály z papiera a lepenky
Materiál

Písomný znak

Číselný znak

Vlnitá lepenka

PAP

20

Hladká lepenka

PAP

21

Papier

PAP

22

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

3. Na komoditách, ktoré patria medzi nebezpečný odpad sa nachádzajú tieto informačné značky,
ktoré informujú o tom, že výrobok, ktorý sa stáva odpadom, nepatrí do zbernej nádoby.
Stretávame sa s rozličným označením. Ako vidíme na obrázku, informačná značka môže mať biely,
alebo čierny podklad.
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5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
5.1 Údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych odpadov a
aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je potrebné vybudovať.
Obec odovzdáva odpady oprávneným organizáciám, ktoré majú vybudované zariadenia na
nakladanie s predmetnými odpadmi s dostatočnou kapacitou. Tieto spoločnosti v plnom rozsahu
pokrývajú potreby obce v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vznikajúcimi na území obce.
Celá produkcia zmesového komunálneho odpadu (k.č. 20 03 01) je zneškodňovaná
v súčasnosti na skládke odpadov prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen a.s., Trenčín,
prevádzka Veľký Krtíš. Táto spoločnosť taktiež zabezpečuje pravidelný zber a následné
zhodnotenie odpadov zo separovaného zberu (papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, objemný
odpad a iné). Biologicky rozložiteľný odpad je odovzdávaný na zhodnotenie spoločnosti ELEMONT
s.r.o., Záhorce. Šatstvo a textílie sú odovzdávané spoločnosti Ján Botto, Dolná Mičiná.
Elektroodpad je odovzdávaný spoločnosti ENVIROPOL s.r.o., Bratislava. Na území obce
prevádzkuje zariadenie na zber odpadov spoločnosť HOLTON s.r.o., Želovce.
5.2 Využitie kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi
odpadmi
Zvyšovanie povedomia obyvateľov v danej oblasti bude zabezpečené priebežne
prostredníctvom aktivít obecného úradu a osvety na základnej škole. Nie je stanovený presný
počet kampaní pretože obec tieto aktivity zabezpečuje priebežne. Obec prostredníctvom
internetu, rozhlasu a úradnej tabule informuje obyvateľov o zbere nebezpečných odpadov,
drobných stavebných odpadov, o separovanom zbere, odpadoch z obalov, o environmentálnych,
ekonomických a sociálnych výhodách triedenia odpadu. Taktiež informuje obyvateľov o zákaze
spaľovania odpadov a o nevýhodách zneškodňovania odpadov na skládke odpadov.
Pomôckou obce, ako motivovať obyvateľov môže byť napr. aj portál
www.separujodpad.sk
ktorý vznikol na podporu separácie komunálneho odpadu
v domácnostiach a je prevádzkovaný dcérskou spoločnosťou Združenia miest a obcí Slovenska.
5.3. Rozsah finančnej náročnosti programu
Predpokladaná výška finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných
opatrení :
1. Informačno – vzdelávacie kampane na podporu predchádzania vzniku odpadov a zvýšenia
podielu triedených zložiek komunálneho odpadu : 500 €
2. Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – kuchynského od
obyvateľov: 12 000 €
3. Elektroodpad : financované prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov
4. Použité batérie a akumulátory : financované prostredníctvom organizácie zodpovednosti
výrobcov
5. Papier a lepenka : financované prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov
6. Sklo : financované prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov
7. Plasty: financované prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov
8. Kovy : financované prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov
9. Dobudovanie zberného dvora obce: 10 000 €
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6.

INÉ

6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov
6.1.1 Spracovateľ programu
Ing. Daniel Polák, ENVIPOL s.r.o.
6.1.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu

.....................................................
Ing. Daniel Polák
ENVIPOL s.r.o.

7.

.................................................
Štefan Rimaj
starosta obce Želovce

PRÍLOHOVÁ ČASŤ

7.1.

Rozhodnutia správnych orgánov vydané obciam vo veciach odpadov
Neboli vydané.

7.2.

Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva
Za obdobie rokov 2011 – 2015 neboli vykonané žiadne kontroly.
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PRÍLOHY

Obec Želovce
Rok

Kód

Odpad

odpadu

spolu

popol, škvára, prach z kotlov

O

11,22

20 02 03

biologicky nerozložiteľný odpad

O

7,77

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia

N

0,43

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

153,13

153,13

20 03 07

objemný odpad

O

2,38

2,38

17 01 02

odpadu
10 01 01

2011

2012

2013

2014

tabuľka č. 1 a

Kategória

Názov odpadu

Odpad zhodnocovaný (t/rok)
materiálovo

energeticky

Odpad zneškodňovaný (t/rok)
inak

spaľovaním

skládkovaním
11,22
7,77

0,43

tehly

O

2,12

20 01 10

šatstvo

O

0,86

0,86

20 01 11

textílie

O

0,3

0,3

20 01 23

vyr. zariadenia obs. chlórfluórované uhľovodíky

N

0,8

0,8

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia

N

0,03

0,03

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

O

9,78

9,78

20 02 03

biologicky nerozložiteľný odpad

O

2,14

2,14

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

234,16

234,16

20 03 07

objemný odpad

O

6,43

6,43

10 01 01

popol, škvára, prach z kotlov

O

3,45

20 01 10

šatstvo

O

1,39

1,39

20 01 11

textílie

O

0,63

0,63

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

O

8,48

8,48

20 02 03

biologicky nerozložiteľný odpad

O

4,45

4,45

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

14

14

20 03 04

kal zo septikov

O

40

20 03 07

objemný odpad

O

13,51

10 01 01

popol, škvára, prach z kotlov

O

3,55

20 01 10

šatstvo

O

1,45

1,45

20 01 11

textílie

O

0,88

0,88

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

O

9,5

9,5

20 02 03

biologicky nerozložiteľný odpad

O

5,12

5,12

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

182

182

20 03 04

kal zo septikov

O

35

20 03 07

objemný odpad

O

9,51

2,12

3,45

40
13,51
3,55

35
9,51

inak

2015

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

O

1,08

20 01 10

šatstvo

O

1,08

1,08

1,08

20 01 11

textílie

O

0,44

0,44

20 01 21

žiarivky

N

0,004

0,004

20 01 23

vyradené zar.obs. chlór. - fluórované uhľ.

N

0,04

0,04

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia

N

0,7

0,7

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

O

5,52

5,52

20 02 03

biologicky nerozložiteľný odpad

O

3,88

3,88

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

188,947

188,947

20 03 07

objemný odpad

O

9,83

9,83

Podiel zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním k iným spôsobom nakladania
Spôsob nakladania/ rok

tabuľka č. 1 b

2011

2012

2013

2014

2015

Materiálové zhodnocovanie odpadov (t)

3,53

19,940

62,46

55,300

17,91

Podiel v %

1,98
-

7,53
-

63,82
-

21,65
-

8,08
-

Iné spôsoby zhodnotenia odpadov (t)

-

-

-

-

-

Podiel v %

-

-

-

-

-

Zneškodňovanie odpadov skládkovaním (t)

174,50

244,85

35,41

200,18

203,737

Podiel v %

98,02

92,47

36,18

78,35

91,92

Podiel v %

-

-

-

-

-

Iné spôsoby zneškodnenia odpadov (t)

-

-

-

-

-

Podiel v %

-

-

-

-

-

178,03

264,79

97,87

255,480

221,65

Energetické zhodnocovanie odpadov (t)
Podiel v %

Zneškodňovanie odpadov spaľovaním bez energetického využitia (t)

Iné činnosti nakladania s odpadmi (t)
Podiel v %
Spolu (t)

Obec Želovce
Rok

Kód
odpadu
20 01 01

2011

2012

2013

2014

2015

Názov odpadu

Kategória

Odpad

odpadu

spolu

tabuľka č. 2
Odpad zhodnocovaný (t/rok)
materiálovo

papier a lepenka

O

0,6

0,6

20 01 02

sklo

O

0,46

0,46

20 01 39

plasty

O

2,04

2,04

20 01 01

papier a lepenka

O

0,23

0,23

20 01 02

sklo

O

6,77

6,77

20 01 39

plasty

O

1,17

1,17

20 01 02

sklo

O

8,97

8,97

20 01 39

plasty

O

2,99

2,99

20 01 01

papier a lepenka

O

0,25

0,25

20 01 02

sklo

O

6,9

6,9

20 01 39

plasty

O

1,32

1,32

15 01 02

obaly z plastov

O

0,76

0,76

20 01 01

papier a lepenka

O

1,19

1,19

20 01 02

sklo

O

6,43

6,43

20 01 08

kuchynský a rešauračný odpad

O

0,239

0,239

20 01 25

jedlé oleje a tuky

O

0,01

0,01

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia

O

0,236

0,236

20 01 39

plasty

O

1,14

1,14

20 01 40

kovy

O

0,12

0,12

energeticky

Odpad zneškodňovaný (t/rok)
inak

spaľovaním

skládkovaním

inak

Obec Želovce

tabuľka č. 3

Východiskový rok 2016
Kód
odpadu

Názov odpadu

Odpad
Kat.

Odpad zhodnocovaný

spolu

Cieľový rok 2020

Odpad zneškodňovaný

odpadu

(t)

materiálovo energeticky inak spaľovaním
(%) (t) (%) (t)
(%) (t) (%) (t)
(%)

10 01 01

popol, škvára

O

2,9

100

15 01 02

obaly z plastov

O

0,46

100

17 09 04

zmiešané odp.
zo stavieb a dem.

O

0,62

100

20 01 01

papier a
lepenka

O

2,13

100

2,13

20 01 02

sklo

O

6,82

100

20 01 03

2,9

Odpad zhodnocovaný

Odpad zneškodňovaný

spolu
(t)
3,2

100

3,2

100

5

100

5

100

100

8

100

8

100

6,82

100

10

100

10

100

100

100

inak
(t) (%)

Odpad

materiálovo energeticky inak spaľovaním skládkov.
(%) (t) (%) (t)
(%) (t) (%) (t) (%) (t)
(%)

0,46

skládkov.
(t) (%)

0,62

100

VKM

O

0,12

100

0,12

100

0,2

100

0,2

100

20 01 08

kuchynský

O

0,273 100

0,27

100

0,5

100

0,5

100

20 01 10

2

100

2

100

šatstvo

O

1,12

100

1,12

100

20 01 11

textílie

O

0,52

100

0,52

100

1

100

1

100

20 01 25

jedlé oleje

O

0,065 100 0,065

100

0,5

100

0,5

100

20 01 35

vyr. elektrické
a elektron. zariad.

N

0,75

100

0,75

100

0,3

100

0,3

100

20 01 36

vyr. elektrické
a elektron. zariad.

O

0,11

100

0,11

100

0,4

100

0,4

100

20 01 39

plasty

O

2,17

100

2,17

100

15

100

15

100

20 01 40

kovy

O

0,961 100 0,961

100

0,3

100

0,3

100

20 02 01

biol. rozložiteľný
odpad

O

6,4

100

100

10

100

10

100

20 02 03

biol. nerozložiteľný
odpad

O

6,88

100

100

5,5

100

5,5

100

O

194,2 100

194,2 100

200

100

200

100

1,52

7

100

7

100

5

100

5

100

6,4

6,88

zmesový
20 03 01

komunálny

20 03 07

objemný odpad

O

1,52

drobný st. odpad

O

-

odpad
20 03 08

100

100

inak
(t) (%)

Podiel zhodnocovania a zneškodňovania v roku 2016
Zneškodňovanie odpadov (t):

Predpokladaný podiel zhodnocovania a zneškodňovania v roku 2020

206,1

Zneškodňovanie odpadov (t):

225,7

Podiel v %:

90,4

Podiel v %:

82,4

Zhodnocovanie odpadov (t)

21,896

Zhodnocovanie odpadov (t)

48,2

Podiel v %:

17,6

Odpad spolu (t):

273,9

Podiel v %:
Odpad spolu (t):

Zdroj: Evidencia odpadov obce Želovce

9,6
227,996

