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1. Zhrnutie 
 

Tento dokument vznikol pre mesto Handlová a bol vypracovaný Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, o.z., 

v súčinnosti s Referátom ochrany prírody a krajiny MsÚ Handlová a spoločnosťou HATER – 

HANDLOVÁ spol. s r.o. 

 

Dokument okrem základných kontextových informácií (informácie o Handlovej a o súvisiacej platnej 

legislatíve) obsahuje v piatej kapitole analýzu súčasného stavu v oblasti odpadového hospodárstva 

v Handlovej. Táto je doplnená informáciami z fyzickej analýzy vzoriek komunálneho odpadu, ktorú 

uskutočnila spoločnosť JRK Slovensko s.r.o. 29.6.2021 s pomocou pracovníkov HATER – HANDLOVÁ 

spol. s r.o. (kap. 6). 

 

Výsledky sa stali podkladom pre SWOT analýzu, identifikujúcu silné a slabé stránky, príležitosti 

a riziká odpadového hospodárstva a z nej odvodené návrhy na optimalizáciu odpadového hospodárstva 

(ďalej OH) v Handlovej (kap. 7 a 8). 
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2. Úvod 
 

Európsky parlament v apríli 2018 schválil ambiciózne recyklačné ciele, ktoré sú súčasťou novej 

legislatívy o spracúvaní odpadov zameranej na prechod k obehovému hospodárstvu/cirkulárnej 

ekonomike. Štyri schválené legislatívne návrhy sú súčasťou reformného balíka zameraného na prechod 

Európskej Únie k obehovému hospodárstvu, v rámci ktorého by mala byť hodnota produktov, 

materiálov a zdrojov zachovávaná čo najdlhšie. 

 

Do roku 2020 sa malo recyklovať 50% komunálneho odpadu, čiže odpadu produkovaného 

domácnosťami a malými podnikmi. V roku 2025 by sa malo recyklovať aspoň 55% komunálneho 

odpadu. Do roku 2030 by podiel recyklovaného odpadu mal dosiahnuť 65%. Táto právna úprava tiež 

zavádza strop na množstvo odpadu, ktorý môže skončiť na skládkach. V roku 2035 by to malo byť 

maximálne 10% komunálneho odpadu. 

 

Ako členská krajina EÚ sme sa zaviazali tieto ciele postupne zapracovať do našej národnej právnej 

úpravy a zároveň ich postupne plniť v praxi.  

 

Na Slovensku stále väčšinu odpadov skládkujeme a sme na jednom z posledných miest z krajín EÚ 

v oblasti triedenia a recyklácie odpadov.  

 

Podľa analýz odpadového hospodárstva, ktoré zrealizovali rôzne organizácie na Slovensku a v zahraničí 

je známe, že množstvo odpadov, ktoré končí na skládkach odpadov sa dá využiť, ak by bolo toto 

množstvo odpadov správne vytriedené a zrecyklované/zhodnotené. Zostáva iba malé množstvo (okolo 

4%), ktoré nie je možné ďalej využiť a malo by končiť na skládkach odpadov.  

 

Prioritou odpadového hospodárstva je v súčasnosti predchádzanie vzniku odpadov a po ňom by malo 

nasledovať príprava na opätovné použitie, ich triedenie a recyklácia, energetické zhodnocovanie. 

Skládkovanie je poslednou možnosťou pre odpadové hospodárstvo, kde sa množstvo materiálov 

dlhodobo znehodnotí a zároveň je to spôsob nakladania s odpadmi, ktorý najviac znečisťuje životné 

prostredie. 

 

Samosprávy hrajú veľkú úlohu v prechode na obehové hospodárstvo a plnení cieľov recyklácie. Práve 

samosprávy sú tým článkom v celom reťazci, ktorý spája platnú právnu úpravu s praktickými cieľmi. 

Prostredníctvom samospráv vieme ciele pre komunálne odpady naplniť a tak postupne prejsť zo 

systému, kde prevláda skládkovanie odpadov na systém, ktorého hlavný cieľ je odpadom predchádzať 

alebo ich materiálovo a energeticky zhodnocovať.   

 

Samospráv u ktorých prevažuje predchádzanie vzniku odpadov, triedene a recyklácia by malo 

v najbližšom období pribúdať. Preto je teraz snahou veľkého počtu obcí a miest zaviesť opatrenia, ktoré 

zabezpečia práve to, aby čo najmenej odpadov končilo na skládkach, zvýšila sa miera triedenia odpadov 

a zaviedli sa opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov. 

 

Na zavedenie efektívnych opatrení je dôležité podrobne poznať aktuálnu situáciu, ktorú chceme viesť 

smerom k väčšej udržateľnosti. Dôležité je vedieť, akú má daná lokalita vybudovanú infraštruktúru 

a aké sú podmienky, v ktorých funguje odpadové hospodárstvo v súčasnosti. Jednou z najdôležitejších 

častí je vedomosť o množstvách materiálov, ktoré sú súčasťou odpadov. Zároveň je dôležité sledovať 

materiálové toky odpadov, ktoré výrazným spôsobom eliminujú množstvo skládkovaného odpadu 

a zvyšujú mieru predchádzania vzniku odpadov a mieru triedenia a recyklácie. 
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Podľa našich analýz uskutočnených na území Slovenskej republiky, typická „čierna nádoba“ resp. 

nádoba zo zmesovým komunálnym odpadom vyzerá nasledovne:  

 

 
Hmotnostný pomer jednotlivých materiálov v nádobe na zmesový komunálny odpad (zdroj: INCIEN) 

Z našich analýz teda vyplýva, že viac ako polovici odpadov vieme predchádzať formou kompostovania, 

keďže najmenej 45% odpadov tvoria biologicky rozložiteľné odpady. Analýzy z rôznych obcí 

Slovenska potvrdzujú tieto všeobecné štatistiky, ale vieme, že sa v jednotlivých obciach výsledky líšia 

a preto je potrebné pri nastavovaní cieľov urobiť osobitnú analýzu pre záujmové územie.  

 

Mesto Handlová sa rozhodla v svojom dlhodobom plánovaní zaviesť opatrenia, ktoré budú viesť k 

zlepšeniu výsledkov v odpadovom hospodárstve.  

 

Cieľom tejto štúdie je zanalyzovať súčasný stav odpadového hospodárstva v meste Handlová 

a navrhnúť opatrenia, ktoré budú viesť k postupným zmenám, kde konečným cieľom je, aby Handlová 

minimalizovala množstvo skládkovaného odpadu a stala sa samosprávou, ktorá bude plniť ambiciózne 

recyklačné ciele, ktoré schválil Európsky parlament v apríli 2018. 
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3. Mesto Handlová 
 

Handlová bola založená 8. marca 1376. 8.marca 1376 kráľ Ľudovít I. Veľký vydal pre osadníka 

Henricha Krickera zakladajúcu listinu, aby na mieste zvanom Krásny Les (Seperdeo) svoj dom a osadu 

mohol založiť a množstvom ľudí ju zaplniť. Spolu s ním z mesta Kremnice prišlo do nového sídla asi 

200 rodín. Na území Slovenska došlo totiž v druhej polovici 13-teho a v celom 14-tom storočí k 

zaceľovaniu rán spôsobených síce nie dlhotrvajúcimi, zato pustošivejšími tatárskymi vpádmi pod 

vedením Batuchána. Bolo to obdobie postupného hospodárskeho rozvoja. Jednou z foriem bola aj tzv. 

"šoltýska kolonizácia". Jej výsledkom bolo doosídľovanie, resp. znovuosídlenie už prv existujúcich osád 

a vznik nových osád. Na tomto základe vznikla aj Handlová. V čase založenia Handlovej bolo na jej 

budúcom území "ľudoprázdno". Pôvodné nemecké obyvateľstvo sa venovalo prevažne 

poľnohospodárstvu a pastierstvu. 

Mesto má tradíciu baníckeho priemyslu. Prvé správy o uhlí sa objavili až v druhej polovici 18-

teho storočia, kedy sa uhlie dolovalo pre potreby Bojnického zámku. Banský ťažobný závod vznikol v 

roku 1909. Handlovská baňa je najstaršou hnedouhoľnou baňou na Slovensku. V tom čase tvorili 

obyvateľstvo Handlovej baníci rôznych národností, ktorí sa do mesta prisťahovali za prácou. 

Po skončení II. svetovej vojny sa zmenilo i zloženie obyvateľstva. Kým v roku 1943 malo mesto 12 800 

obyvateľov, po roku 1945 ich počet klesol na 4000, v dôsledku vysťahovania sa väčšej časti pôvodných 

obyvateľov do Nemecka. 

Štatút mesta bol Handlovej priznaný v roku 1960. Tento rok sa viaže aj so smutnou spomienkou na 

zosuv pôdy na hornom konci mesta, ktorý postihol mnohé handlovské rodiny. 

 

Mesto Handlová leží na strednom Slovensku, približne 10 km od geometrického stredu Európy. 

Nachádza sa takmer v centre Hornonitrianskej kotliny. Administratívne spadá do Trenčianskeho 

kraja, okresu Prievidza a je druhým najväčším mestom regiónu Horná Nitra. Je obklopené 

pohoriami Vtáčnik, Žiar a Kremnické vrchy. 

Z chránených území a častí prírody horného Ponitria sa v mikroregióne Handlová nachádza prírodná 

rezervácia Biely kameň, nachádzajúci sa v katastrálnom území Handlová časť Nová Lehota a chránené 

stromy tis obyčajný (Taxus bacata L.) a sekvoja obrovská (Sequoiadendron giganteum Lindl.) rastúce v 

k. ú. Nová Lehota pred miestnou farou. 

Mestom preteká rieka Handlovka s prítokmi Mlynský potok, Pstruhársky potok a Račí potok, ktorá sa 

vlieva do rieky Nitry. 

Na celom území prevláda podhorská a horská karpatská fauna a flóra, teplomilné druhy sa vyskytujú 

len sporadicky na južne exponovaných úpätiach pohoria Žiar a Vtáčnik. 

  

Počet obyvateľov Handlovej je 16 532 (údaj z roku 2020). 

 

Sídelný útvar je rozdelený do 7 urbanistických okrskov: 

Okrsok č. 1: tvorí pôvodné jadro zástavby sídelného útvaru s hromadnou bytovou zástavbou a 

individuálnou bytovou zástavbou vo východnej časti okrsku. 

okrsok č. 2: zahŕňa priemyselné plochy a to jestvujúci areál Bane Handlová, Chemiku a Slovenku. 

okrsok č. 3: jedná sa o územie starej baníckej kolónie. Uvedená oblasť o rozlohe 20,5 há je v súčasnosti 

už v prevažnej miere zasanovaná pre nevyhovujúci stav baníckych domov a je k dispozícií pre zahájenie 

výstavby nových objektov, s výstavbou ktorých na tomto území počíta aj platný územný plán mesta. 

Celá táto plocha je vo vlastníctve mesta a sú tu mimoriadne priaznivé podmienky pre vybudovanie 

nových priemyselných zón. 

okrsok č. 4: Dolný koniec - nachádza sa v severnej časti územia Handlová, plní prevažne obytnú funkciu. 

okrsok č. 5: Horný koniec - zaberá južnú časť sídelného útvaru a má nesúvislú, prestarlú výstavbu. 

Okrem obytnej funkcie sa tu nachádzajú dva poľnohospodárske dvory. 

okrsok č. 6: Morovno - tvorí ho bývalá obec Morovno s výlučne individuálnou bytovou zástavbou. V 

obci je malé letisko umožňujúce pristavanie najmenších športových lietadiel a lietadiel využívaných v 

poľnohospodárstve. 

okrsok č. 7: Nová Lehota - tvorí ho bývalá obec Nová Lehota. Jedná sa o obvod s obytnou funkciou 

rekreačného charakteru, ktorý nie je stavebne zrastený s mestom Handlová. 
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Infraštruktúra mesta 

Vodné zdroje - mesto má vybudovaný samostatný vodovod. Zdrojom vody sú pramene podzemnej aj 

povrchovej vody. Podzemné vodné zdroje v súčasnosti slúžia len ako doplnok k rozhodujúcemu 

vodnému zdroju Turček. 

Kanalizácia a čistenie odpadových vôd - kanalizácia je tvorená kmeňovou stokou a kanalizačnými 

zberačmi so zaústením do čistiarne odpadových vôd. 

Zásobovanie elektrickou energiou - je z prevodnej trafostanice 110/22 W. Bytový fond, objekty 

občianskej a technickej vybavenosti a priemyselné objekty sú zásobované z distribučných 

transformačných staníc, ktoré sú napájané vzdušnými a káblovými prípojkami. 

Zásobovanie teplom - zásobovanie teplom zabezpečuje spoločnosť Kmet Handlová a.s. formou 

plynových kotolní a distribučnej siete spolu so správcami bytov.  

Zásobovanie plynom - východnej od aglomerácie Handlová prechádza územím diaľkový 

vysokotlakový plynovod. 
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4. Súčasná platná právna úprava v odpadovom hospodárstve 
 

Na území Slovenskej republiky je v súčasnosti v platnosti niekoľko právnych predpisov, ktoré upravujú 

oblasť odpadového hospodárstva (ďalej OH): 

 

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

predpisov (ďalej iba Zákon o odpadoch) 

• Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch v znení neskorších predpisov 

• Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 

predpisov 

• Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 

587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

• Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov  

• Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov  

• Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 

• Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej 

kontroly odpadov 

• Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti 

• Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených 

výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 

• Vyhláška MŽP SR č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 

 

Súčasná platná právna úprava v oblasti odpadového hospodárstva je naklonená k zavedeniu systému, 

ktorý podporuje prechod na obehové hospodárstvo. Do súčasnej právnej úpravy je to zapracované takým 

spôsobom, že sú stanovené: 

− hierarchia odpadového hospodárstva, 

− rozšírená zodpovednosť výrobcu, 

− triedený zber odpadov, 

− povinné nakladanie s bioodpadmi, 

− štandardy zberu, 

− udržateľné financovanie odpadového hospodárstva. 

 

Každá horeuvedená časť právnej úpravy upravuje určitú oblasť nakladania s odpadmi a spoločne 

vytvárajú celok, ktorý by pri jej dodržiavaní mal zabezpečiť to, aby obyvatelia tvorili menej odpadov. 

Dodržiavanie pravidiel podľa platnej právnej úpravy však nestačí, je potrebné zaviesť pravidlá v praxi, 

ktoré budú prinášať čo najlepšie výsledky pre mesto a jeho obyvateľov. Preto sa okrem platnej právnej 

úpravy pozrieme aj na to, ako odpadové hospodárstvo v meste Handlová funguje a podľa toho 

navrhneme riešenia, ktoré budú viesť k tomu, aby Handlová dosahovala čo najlepšie výsledky v oblasti 

OH.  

4.1. Základné ustanovenia o komunálnych odpadoch  

Podľa zákona o odpadoch za nakladanie s KO a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území 

obce, zodpovedá obec, ak tento zákon neustanovuje inak.  

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že obec „má v rukách“ ako bude OH na území obce vyzerať, aké zberné 

nádoby sa budú používať, aká bude frekvencia vývozu, čo a ako sa bude zbierať, či bude na území obce 

napr. zberný dvor alebo kompostáreň, ktoré firmy budú a nebudú nakladať v obci s KO atď.  
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Medzi jej základné povinnosti patrí zaviesť a zabezpečovať zber KO od ich pôvodcov. V zákone sú 

striktne stanovené tie druhy KO, ktorých zber je obec povinná zaviesť a zabezpečovať alebo je povinná 

umožniť zaviesť v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov.  

 

Základné ustanovenia o komunálnych odpadoch sú uvedené v Zákone o odpadoch v §80. 

Komunálny odpad (§80 ods. 1) je zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane 

papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z 

elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného 

odpadu vrátane matracov a nábytku, 

zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a 

zložením podobný odpadu z domácností. 

 

Zložka komunálnych odpadov (§80 ods. 2) je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 

samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné 

zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

 

Triedený zber komunálnych odpadov (§80 ods. 3) je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky 

komunálnych odpadov. 

 

Zmesový komunálny odpad (§80 ods. 4) je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad 

po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

 

Drobný stavebný odpad (§80 ods. 5) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou 

osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

Zberný dvor (§80 ods. 6) je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má 

uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora 

sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore 

môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na 

zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu 

triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce. 

 

Kalendárový zber (§80 ods. 7) je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, 

ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo 

zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov 

vopred spôsobom v mieste obvyklým. 

 

Množstvový zber (§80 ods. 8) je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov, 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; tým nie je dotknuté ustanovenie § 81 ods. 

12. 

 

Spôsoby triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (§80 ods. 9) sú 

kompostovanie v kompostovacom zásobníku alebo zber prostredníctvom zbernej nádoby. Obec doplní 

systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu o mobilný zber 

prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, miesta určeného obcou alebo prostredníctvom 

zberného dvora. 
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4.2. Hierarchia odpadového hospodárstva 

Hierarchia odpadového hospodárstva je uvedená v §6 Zákona o odpadoch. 

 (1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:  

 
 Hierarchia odpadového hospodárstva (zdroj: INCIEN) 

Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné sa odkloniť 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 Zákon o odpadoch. 

 

Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo 

a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne 

zneškodnený spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s týmto 

zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4.3. Rozšírená zodpovednosť výrobcu 

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je zadefinovaná v Štvrtej časti zákona o odpadoch (§27-75) Jedná sa 

o spôsob fungovania a financovania triedeného zberu odpadov, ktorý je na Slovensku zavedený od 

1.7.2016. Do tohto dátumu si obce za triedený zber hradili náklady samé. Od 1.7.2016 im triedený zber 

financujú Organizácie zodpovednosti výrobcu (OZV) podľa §28 Zákona o odpadoch.   

 

Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, 

vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z 

členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje 

na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie vyhradených povinností za zastúpených 

výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku. 

Podľa §28 ods. 4 písm. a) Zákona o odpadoch Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná vytvoriť, 

financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom 

odpadu počas celej doby jej oprávneného pôsobenia. 

Obec môže mať pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných 

spolu s odpadmi z obalov uzatvorenú zmluvu iba s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcu. Podľa 

§27 ods. 15 Obec je oprávnená vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov k 31. 

decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu. 
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Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa týka: 

 

• obalov a odpadov z obalov 

• elektrických a elektronický zariadení 

• batérií a akumulátorov 

• pneumatík a odpadu z pneumatík 

• starých vozidiel. 

 

Podrobnostiam rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa venuje Vyhláška 373/2015 Z.z. o rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov.  

 

4.4. Triedený zber 

Podľa §81 zákona o odpadoch je triedený zber komunálnych odpadov činnosť, pri ktorej sa oddelene 

zbierajú zložky komunálnych odpadov.  

Podľa §81 ods. 7 má obec množstvo povinností, ktoré je povinná naplniť s cieľom zaviesť triedený zber 

všetkých vyhradených prúdov odpadov.  Obec je okrem povinností podľa §14 ods. 1 povinná:  

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“) (§ 83 ods. 1),  

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, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky, 

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,  

e)  umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek 

komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť  výrobcov, a to na základe zmluvy 

s ňou; ustanovenie odseku 22 tým nie je dotknuté,  

f)  na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa §28 ods. 5 písm. d) druhého 

bodu,  

g)  zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných 

stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich 
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množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom 

nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má 

menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor,  

h)  zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému 

nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a konkrétnych opatrení zavedených 

na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce, 

i)  zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie 

triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.  

j) zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho 

štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 

31. mája príslušného kalendárneho roka. 

(8) Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva podrobnosti o  

a)  nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,  

b)  spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,  

c)  nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne,  

e)  spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu 

1. elektroodpadov z domácností 

2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov 

4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami  

5. jedlých olejov a tukov  

 

f)  spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok,  

g)  spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,  

h)  spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,  

i)  prevádzkovaní zberného dvora,  

j)  spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,  

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

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.  
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Podľa §81 ods. 9 je Pôvodca komunálnych odpadov povinný:  

 

a)  nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,  

b)  zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,  

c)  užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,  

d)  ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné 

stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich 

systému zberu komunálnych odpadov v obci.  

Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom 

(§81 ods. 10.), ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré 

sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene 

zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 

náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa §59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.  

Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu (§81 ods. 11) patriace do 

vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú 

výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí 

zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.  

Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (§81 ods. 

12)  vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 10. Do miestneho poplatku obec nemôže 

zahrnúť náklady uvedené v odseku 11. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.  

(13) Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s 

výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa 

kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; 

to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta 

použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu 

z iných zdrojov. 

(14) Zmluva medzi obcou a tým, kto na jej území vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre 

zložku papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, musí okrem 

všeobecných náležitostí obsahovať aj spôsob a podmienky úhrady nákladov uhrádzaných obcou podľa 

§59 ods. 8.  

(15) Obec v zmluve podľa odseku 13 podrobne upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov 

uvedených v odseku 13 tak, aby boli v súlade s platným programom kraja a so všeobecne záväzným 

nariadením obce podľa odseku 8. Zmluva sa uzatvára na určitý čas, obvykle na päť rokov alebo na dobu 

neurčitú s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov.  

(16) Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností podľa §14 ods. 1 písm. f) 

a g) od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného 

odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce.  
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(17) Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu 

alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, 

je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  

(18) Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber zmesového komunálneho 

odpadu pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov 

komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber 

týka  

a)  individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku 

9 písm. d), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento 

interval aj dlhší ako 14 dní, alebo  

b)  výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom 

nariadení podľa odseku 8; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi 

nehnuteľností, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode 

všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.  

(19) Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, je na 

základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 

podnikateľa, ktorý preukáže, že  

a)  množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,  

b)  komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným 

nežiadúcim únikom.  

(20) Obec môže zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.  

(21) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 

biologicky rozložiteľný́ kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá 

a)  zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou 

R1 uvedenou v prílohe č. 1,  

b)  preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad alebo 

c)  preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a 

v riedko osídlených oblastiach.  

(22) Obec môže pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných 

spolu s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly 

na obdobie najmenej jedného kalendárneho roka.  

 (23) Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci 

neuzatvorí zmluvu podľa §59 ods. 4 ani do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy obce s 

organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa §9 ods. 2 napriek tomu, že financovanie 

triedeného zberu komunálnych odpadov podľa tohto zákona je zabezpečené, je obec oprávnená 

vypovedať zmluvu podľa odseku 13 alebo jej časť, na základe ktorej je na jej území zabezpečený 

triedený zber; výpovedná doba je 45 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede.  
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(24) Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie 

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne, na jeho 

náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce  

a)  zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského 

a reštauračného odpadu,  

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

Vyhláška 371/2015 Z.z. v §14 bližšie stanovuje podmienky triedeného zberu v obci a určuje tzv. 

štandardy zberu. 

Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov 

pochádzajúcich z domácností pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky podľa § 

59 ods. 1 písm. c) zákona je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly povinná plniť tak, že od 1. 

apríla príslušného roka zabezpečí naplnenie štandardu zberu v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu 

podľa § 59 ods. 2 zákona, vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 31. decembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov ohlásených touto obcou Štatistickému úradu 

Slovenskej republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný rok určeného postupom podľa 

vzorca uvedeného v prílohe č. 10. Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách 

objemu, dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného roka a je získaný súčinom 

objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Dostupná kapacita pre každého 

jednotlivého obyvateľa vo všetkých častiach obce počas jedného roka pre každú zo zložiek nesmie byť 

nižšia ako minimálny štandard zberu uvedený v tabuľke v prílohe č. 10. Nastavenie pomeru objemu 

dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú 

vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov. Štandard zberu od 1. 

januára do 31. marca príslušného roka sa plní podľa štandardu zberu určeného v predchádzajúcom 

kalendárnom roku. 

Štandard zberu obce sa vypočítava podľa §14 ods. 2. každoročne pre každú obec a každú zložku 

komunálnych odpadov, pre ktorú je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 

komunálnych odpadov, postupom podľa odseku 1. Na napĺňanie štandardu zberu obce nemožno použiť 

zberovú kapacitu dostupnú prostredníctvom zariadenia na zber odpadov okrem zberovej kapacity 

dostupnej prostredníctvom zberného dvora tejto obce (§80 ods. 6 zákona). Na napĺňanie štandardu zberu 

obce možno použiť zberovú kapacitu poskytnutú obyvateľom tejto obce prostredníctvom mobilného 

zberu danej zložky komunálnych odpadov; ustanovenie odseku 1 poslednej vety tým nie je dotknuté.  

Zberné nádoby (§14 ods. 3) použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť 

navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho 

odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne:  

a) modrá pre zložku papier,  

b) zelená pre zložku sklo, 

c) žltá pre zložku plast, 

d) červená́ pre zložku kovy, 

e) oranžová́ pre kompozitné obaly na báze lepenky. 

 

Zberné nádoby podľa odseku 3 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm × 25 cm, ktorý 

je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, 

pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.  

Na triedený zber komunálnych odpadov (§14 ods. 6) pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek 

kompozitných obalov a v ich ľubovoľnej kombinácii sa môže použiť spoločná zberná nádoba, ak je 

zabezpečené, že budú následne roztriedené a takáto forma zberu neznemožní ich recykláciu; kompozitné 

obaly na báze lepenky sa zbierajú oddelene od zložky papier.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-59.odsek-1.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-59.odsek-1.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-59.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/20210101.html#prilohy.priloha-priloha_c_10_k_vyhlaske_c_371_2015_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/20210101.html#prilohy.priloha-priloha_c_10_k_vyhlaske_c_371_2015_z_z.oznacenie
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Spoločné zberné nádoby podľa §14 ods.6 sa spolu so samostatnými zbernými nádobami určenými pre 

triedený zber jednotlivej zložky komunálnych odpadov uplatňujú na napĺňanie štandardu zberu na 

jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok, pričom dostupný objem pre zber jednotlivej zložky 

komunálnych odpadov poskytnutý prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby sa určí z objemu 

spoločnej zbernej nádoby po zohľadnení pomeru dostupných objemov poskytnutých pre zber zložiek 

komunálnych odpadov spoločne zbieraných v tejto nádobe, ktoré vyplývajú zo štandardu zberu na 

jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok. 

4.5. Štandardy zberu 

Štandardy zberu sa počítajú podľa vzorca uvedeného v Prílohe č. 10 Vyhlášky 371/2015 Z.z.  

 

Štandardy zberu je obec povinná zabezpečiť pre svojich obyvateľov a to formou zahustenia siete nádob 

na triedený zber a nastavením frekvencie zberu. 

4.6. Povinné nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi 

Obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov podľa §81 ods. 7 písm b).  

 

Biologicky rozložiteľný odpad sa zhodnocuje anaeróbnou digesciou, kompostovaním alebo iným 

vhodným spôsobom v zariadeniach na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.  

 

Vyhláška 371/2015 Z.z. bližšie stanovuje možnosti pri triedení BRKO v §11 Nakladanie s biologicky 

rozložiteľným odpadom nasledovne:  

 

(1) Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa podľa použitej technológie 

rozlišujú na:  

a)  kompostárne a ďalšie zariadenia s aeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného 

odpadu,  

b)  bioplynové stanice a ďalšie zariadenia s anaeróbnym procesom zhodnocovania biologicky 

rozložiteľného odpadu.  

 

Malá kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo 

zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton.  

 

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa zriaďuje na mieste, ktoré je bezpečne 

vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych 

vôd a ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území. 

 

Do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu možno prevziať iba odpad zaradený 

v Katalógu odpadov v kategórii ostatný.  

 

Pri preberaní biologicky rozložiteľného odpadu do zariadenia na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu a pri jeho zhodnocovaní sa musia prijať opatrenia na minimalizáciu vplyvu 

zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na životné prostredie spôsobovaného 

najmä emisiami zápachu.  

Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

odpadu s vysokým podielom dusíkatej zložky a ktoré podliehajú rýchlemu biologickému rozkladu, je 

možné́ najviac jeden týždeň od ich prevzatia. Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa 

vykonáva tak, aby nedošlo k znehodnoteniu využiteľnej organickej časti biologicky rozložiteľného 

odpadu a hnilobným procesom.  
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Pri kompostovaní sa dodržiava receptúra vrátane nastaveného pomeru uhlíka a dusíka C/N podľa 

prevádzkového poriadku. Pri kompostovaní, ak nejde o kompostovanie vykonávané technológiou 

vermikompostovania, musí byť zabezpečené: 

 

a) dosahovanie teploty najmenej 45°C nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania, 

b) meranie teploty v zakládkach v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu zakládky, 

c) vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej zakládky, 

d) trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní, 

e) vyskladnenie v čase, ak je teplota zakládky nižšia ako 40°C a 

f) vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania. 

 

Ak je to nevyhnutné na dodržanie podmienok výkonu kompostovania, do malej kompostárne sa môže 

prevziať aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý́ sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje pod 

katalógové́ číslo 20 02 02 Zemina a kamenivo, ale iba v množstve nevyhnutnom na dodržanie 

ustanovených podmienok.  

 

V zmysle §14 Vyhlášky 371/2015 Z.z. v odsekoch 8-16: 

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 

písm. b) tretieho bodu zákona obec zabezpečí,  

 

a)  ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, aby každá domácnosť mala kompostovací zásobník, v ktorom 

budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, 

alebo zbernú nádobu pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú domácnosť 

počas kalendárneho roka je najmenej s objemom 2 400 l a zber biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu musí byť vykonávaný najmenej v období mesiacov marec až november vrátane, tieto zberové 

kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, 
 

b)  ak ide o komplexnú bytovú výstavbu s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo vlastníctve 

vlastníka bytového domu alebo bytu, aby každá komplexná bytová výstavba alebo domácnosť mala 

1. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný 

biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo 

2. zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú komplexnú bytovú 

výstavbu alebo domácnosť počas kalendárneho roka je najmenej s objemom 2 400 l a zber biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný najmenej v období mesiacov marec až 

november vrátane, tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a 

frekvencie ich odvozu, a 

 

c)  kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu najmenej dvakrát do roka, 

a to v jarnom a jesennom období.  

 

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa § 81 ods. 

7 písm. b) prvého bodu zákona obec zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre 

každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov. Tieto 

zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Ak 

zberové kapacity nie sú postačujúce, obec zabezpečí ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob 

alebo zvýšením frekvencie ich odvozu.  

 

Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 sa môže 

vykonávať ich spoločným zberom. Na účel zabezpečenia takéhoto triedeného zberu obec zabezpečí, ak 

ide o 

a) individuálnu bytovú výstavbu, že každá domácnosť má zberovú kapacitu najmenej s objemom 

určeným súčtom zberovej kapacity podľa odseku 8 písm. a) druhý bod a odseku 9, 
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b) komplexnú bytovú výstavbu, že komplexná bytová výstavba alebo domácnosť má zberovú kapacitu 

najmenej s objemom určeným súčtom zberovej kapacity podľa odseku 8 písm. b) druhého bodu a odseku 

9. 

 

Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 

9 musia byť  

a) farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a 

b) označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený 

na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ 

KOMUNÁLNY ODPAD“ alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“. 

 

Rozlišovanie zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odseku 11 

písm. b) môže obec zabezpečiť tak, že umiestni na zbernú nádobu štítok podľa odseku 11 písm. c) 

vyhotovený v hnedom farebnom rozlíšení; táto výnimka z ustanovenia odseku 11 písm. b) sa uplatňuje 

výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby v obci.  

 

Kompostovací zásobník na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa odseku 

8 sa musí nachádzať nad zemou, musí byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného 

prísunu vzduchu a musí umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom.  

 

Na účel zabezpečenia informačnej kampane zameranej na zvýšenie triedeného zberu biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona obec zabezpečí 

a)  propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov, ak ide o zabezpečenie zberných nádob, a to zverejňovaním informácií o triedenom zbere 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na webovom sídle obce, distribúciou informačných 

materiálov o triedenom zbere do všetkých domácností tejto obce, zverejňovaním informácií k systému 

zberu spôsobom v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom rozhlase, obecnej televízii alebo 

usporiadaním prednášky k systému zberu a  

b)  propagáciu domáceho kompostovania na účel jeho podpory, a to zverejňovaním informácií o 

kompostovaní na webovom sídle obce, distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do 

všetkých domácností tejto obce, ktoré kompostujú, zverejňovaním informácií o domácom kompostovaní 

v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním odbornej 

prednášky o kompostovaní s možnosťou praktických ukážok.  

 

Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

sa považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa v individuálnej bytovej výstavbe; ak to neumožňujú 

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

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

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v komplexnej bytovej výstavbe sa považuje miesto 

zberu zmesového odpadu. 

 

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

komunálneho odpadu z domácností sú určené v prílohe č. 10b. 

 

4.7. Udržateľné financovanie odpadového hospodárstva 

Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom drobným stavebným odpadom, 

ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných 

zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady 

presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa §59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu (§81 ods.10) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/20210101.html#prilohy.priloha-priloha_c_10b_k_vyhlaske_c_371_2015_z_z.oznacenie
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Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného 

prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú výrobcovia 

vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za 

nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci (§81 ods. 11). 

 

Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádza 

zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

vrátane nákladov uvedených v odseku 10. Do miestneho poplatku obec nemôže zahrnúť náklady 

uvedené v odseku 11. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a 

drobných stavebných odpadov. 

 

Výpočet obvyklých nákladov podľa §15 Vyhlášky 371/2015 Z.z. 

(1) Obvyklé náklady v príslušnom regióne podľa §59 ods. 8 zákona sa vypočítajú pre kalendárny rok, v 

ktorom budú uhrádzané, postupom podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 12 ako súčin priemerných 

skutočne zazmluvnených nákladov na výkon činnosti triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z 

neobalových výrobkov zhodnej zložky komunálnych odpadov získaných aritmetickým priemerom 

skutočne zazmluvnených ročných nákladov všetkých porovnateľných obcí na výkon takejto činnosti, 

pripadajúcich v predchádzajúcom kalendárnom roku na jeden liter tejto zložky, štandardu zberu na 

jedného obyvateľa určeného v prílohe č. 10 pre túto zložku komunálnych odpadov pre príslušný 

kalendárny rok a počtu obyvateľov obce, ktorej sa budú uhrádzať obvyklé náklady podľa §59 ods. 8 

zákona.  

(2) Nákladmi na výkon činnosti triedeného zberu sa na účely výpočtu obvyklých nákladov podľa odseku 

1 rozumejú skutočne zazmluvnené náklady na triedený zber komunálnych odpadov, ktorými sú náklady 

na činnosti ustanovené v §27 ods. 4 písm. k) a ods. 5 zákona. Do skutočne zazmluvnených nákladov sa 

výdavky potrebné na zabezpečenie požiadaviek na triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou 

nákladov na jednorazovo spotrebovaný materiál v príslušnom kalendárnom roku, započítavajú alikvotne 

na základe rozsahu a doby použiteľnosti v tejto súvislosti využívaného hmotného majetku. Výdavky na 

zberné nádoby na triedený zber komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa do skutočne 

zazmluvnených nákladov započítavajú najviac vo výške jednej štvrtiny ich nadobúdacej hodnoty; pre 

určenie počtu zberných nádob na účely tohto výpočtu je rozhodujúce priemerné ročné množstvo 

využívaných zberných nádob.  

(3) Porovnateľnou obcou sa na účely výpočtu obvyklých nákladov podľa odseku 1 rozumie obec 

nachádzajúca sa v tom istom samosprávnom kraji ako obec, ktorej sa budú uhrádzať obvyklé náklady, 

ktorá má zároveň uzavretú zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona so zhodnou organizáciou zodpovednosti 

výrobcov ako táto obec, patrí do rovnakej kategórie z hľadiska množstva vytriedenej zložky 

komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa za kalendárny rok, patrí do rovnakej kategórie 

obcí podľa hustoty obyvateľstva a zároveň 

a) patrí do rovnakej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, 

b) patrí do najbližšej nižšej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú 

požiadavku podľa písmena a), 

c) patrí do najbližšej vyššej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú 

zhodne požiadavku podľa písmena a) alebo písmena b), alebo 

d) patrí do akejkoľvek kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú zhodne 

požiadavku podľa písmena a), b) alebo písmena c). 

 

(4) Kategórie obcí z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na 

jedného obyvateľa za kalendárny rok, kategórie obcí podľa hustoty obyvateľstva a kategórie obcí z 

hľadiska počtu obyvateľov obce sú ustanovené v prílohe č. 13 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-59.odsek-2


 
 

Analýza odpadového hospodárstva v meste Handlová                                                                                        21 

5. Súčasný stav OH v meste Handlová 
 

Odpadové hospodárstvo v meste Handlová sa riadi všeobecne záväzným nariadením (VZN) o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území mesta Handlová. 

Tento predpis stanovuje presné pravidlá ohľadne nakladania s odpadmi, povinnosti obce a obyvateľov. 

Toto VZN má za cieľ stanoviť pre mesto vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré 

vznikli na území mesta, pričom územím mesta sa rozumie jeho katastrálne územie.  

 

VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov mesta, 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 

(BRKO), biologicky rozložiteľný kuchynský odpad K-BRKO) 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 

a 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, spôsob 

zberu drobného stavebného odpadu. 

 

Všetky náležitosti, ktoré má obsahovať VZN o odpadoch je uvedené v §81 ods. 8 Zákona o odpadoch. 

Okrem toho Ministerstvo životného prostredia SR vydalo osobitné metodické usmernenie o tom, aké 

náležitosti by malo obsahovať VZN obce. Toto usmernenie je zverejnené na stránke MŽP SR: 

https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-

zoznamy/metodicka-pomocka-20_12_2012-doc-2.pdf  

 

Aktuálne je v meste Handlová platné a účinné VZN č. 2/2016, v znení jeho doplnkov a zmien. V roku 

2019, 2020 a 2021 boli v meste Handlová vypracované aktualizácie tohto VZN za účelom zosúladenia 

znenia s aktuálnym stavom fungovania OH v meste. Doplnok č.1. k VZN č. 2/2016, VZN č. 8/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2016 a VZN č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2016. 

 

Druhým dokumentom, ktorý upravuje odpadové hospodárstvo v meste je dokument týkajúci sa 

poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tie sú stanovené vo VZN o poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

Aktuálne je v meste Handlová platné a účinné VZN č. 5/2019, v znení VZN č. 7/2020 Podľa tohto VZN 

sú poplatky za odpady nastavené nasledovne: 

 

Sadzba poplatku je vo výške 0,08 € za osobu a kalendárny deň za komunálne odpady. 

Sadzba poplatku je vo výške 0,0424 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu 

škodlivín.  

Koeficient ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa ustanovuje v hodnote 1  

 

Správca dane vyrubuje poplatok na celé zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.  

 

Poplatok za zmesový komunálny odpad vyrubí mesto na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím. 

Poplatok sa uhrádza formou elektronického prevodu na účet mesta alebo v hotovosti do pokladne mesta. 

Mesto zašle poplatníkovi rozhodnutie s informáciou o výške poplatku za celé zdaňovacie obdobie a 

údaje potrebné na zaplatenie poplatku (číslo účtu a variabilný symbol).  

 

Poplatok sa určuje na jeden kalendárny rok ako: 

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude 

mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva 

alebo je oprávnený ju užívať alebo,  

https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/metodicka-pomocka-20_12_2012-doc-2.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/metodicka-pomocka-20_12_2012-doc-2.pdf
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b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie 

(priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt, vynásobený koeficientom k = 1).  

 

Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v 

rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov v spoločnej domácnosti.  

 

Poplatok za drobné stavebné odpady správca poplatku nevyrubuje rozhodnutím. Poplatok za drobný 

stavebný odpad určený ako súčin množstva odpadu a sadzby za drobný stavebný odpad 

poplatník uhrádza v hotovosti priamo v zbernom dvore, o čom sa poplatníkovi následne vydá príjmový 

pokladničný doklad. Poplatník je povinný mestu písomne oznámiť zoznam poplatníkov, za ktorých 

prevzal poplatkovú povinnosť.  

 

Zber zmesového komunálneho odpadu, jeho triedených zložiek, nebezpečného odpadu, objemného a 

drobného stavebného odpadu vykonáva na základe zmluvy spoločnosť HATER – HANDLOVÁ spol. 

s r.o. 

Zber a zvoz odpadov zabezpečuje zberová spoločnosť svojimi vozidlami. Rodinné domy mesta 

(individuálna bytová výstavba - IBV) Handlová sú rozdelené do troch zvozových okruhov (rajónov).  

 

5.1. Zmesový komunálny odpad 

Odvoz zmesového komunálneho odpadu sa v IBV uskutočňuje podľa kalendára dohodnutého so 

spoločnosťou HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o. a distribuovaného občanom prostredníctvom 

webstránky mesta 1 x za 14 dní.   

Zvoz pre bytovky (komplexná bytová výstavba – KBV) sa uskutočňuje v pravidelnom intervale: 1 100 

l 2 x za týždeň, polopodzemné 1x za týždeň. Harmonogram nie je zverejnený na webe mesta. 

 

Mesto Handlová vo VZN určuje na mieste vzniku odpadu, pôvodcom odpadu zhromažďovať zmesový 

komunálny odpad na miestach určených mestom v zberných nádobách veľkosti 110 1  a 1100 1, v 7 m3 

veľkoobjemových a v 5 m3 polopodzemných kontajneroch. Zberné nádoby sú vo vlastníctve mesta 

Handlová resp. vo vlastníctve organizácie, s ktorou má mesto uzavretú zmluvu a sú zverené do užívania 

platcom poplatku v súlade s VZN. 

 

Každý je povinný sa starať o zverenú zbernú nádobu a udržiavať ju v dobrom stave. Poplatník, ktorému 

bola zberná nádoba poskytnutá, zodpovedá za jej prípadnú stratu, odcudzenie alebo poškodenie a je 

povinný o tom bezodkladne informovať oprávnenú organizáciu, príslušný referát mesta a MsP. 

V prípade ukončenia platenia poplatku je povinný zbernú nádobu vrátiť poskytovateľovi, resp. 

oprávnenej organizácii. 

 

Počet zberných nádob pre jednotlivých pôvodcov, resp. držiteľov odpadu sa stanovuje takto: 

a.) na jeden rodinný dom jedna 110 l nádoba (pri intervale vývozu lx za 14 kalendárnych dní), 

b.) na 20 bytov v bytových domoch jeden 1100 1 kontajner (pri intervale vývozu 2x týždenne). 

Vývoz zmesového komunálneho odpadu vykonáva zmluvná organizácia poverená zberom, ak pôvodca 

odpadu: 

a.) má zbernú nádobu umiestnenú na verejne prístupnom mieste a sprístupnenú na vyprázdnenie počas 

vývozu komunálneho odpadu, 

b.) nemá zbernú nádobu preplnenú a obsah zbernej nádoby sa dá vyprázdniť. 

 

V domácnostiach (IBV) je približne 1 600 kusov nádob na zmesový komunálny odpad (väčšinou sa 

jedná o kovové zberné nádoby s objemom 110 l, v oveľa menšom počte sú to plastové zberné nádoby 

s objemom 120 l).  

Tieto nádoby sú označené RFID identifikátorom. Elektronický systém poskytuje mapový 

podklad, „live“ prenos z vozidla, eviduje váhu odpadu, adresu a meno poplatníka. 
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Pri bytových domoch a ostatných verejných  stojiskách sa nachádza 233 kusov 1100 l kontajnerov a 16 

polopodzemných kontajnerov. Stojiská nie sú uzamykateľné. 

 

VZN mesta Handlová o poplatku rieši aj podnikateľov, pre svoj ZKO využívajú dostupné nádoby. 

Systémové riešenie prideľovania nádob zatiaľ neexistuje (VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

podnikateľov nerieši).  
 

Zmesový komunálny odpad sa zneškodňuje skládkovaním na skládke komunálneho odpadu, ktorá je 

situovaná v katastri mesta Handlová, Na Scheiblingu.  

 

5.2. Triedený zber komunálnych odpadov 

Triedený zber (TZ) odpadov (papier, sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály, kovy, odpady 

z obalov a neobalové výrobky) sa v meste Handlová zabezpečuje pomocou kontajnerového systému 

(KBV) a vrecového systému (IBV). 

 

Mesto má na nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov uzatvorenú zmluvu s OZV pre 

obaly a neobalové výrobky – ENVI – PAK, a.s., s ktorou má uzatvorenú zmluvu aj zberová 

spoločnosťou HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o.. Tejto spoločnosti OZV preplácala náklady na 

triedený zber v meste Handlová. 

 

Na zber triedených zložiek, ktorých pôvodcami sú obyvatelia mesta, sa používajú tieto zberné nádoby: 

 

- v častiach s hromadnou bytovou výstavbou (KBV): 1100 litrové a polopodzemné kontajnery, ktoré sú 

farebne rozlíšené: modrý kontajner PAPIER, zelený kontajner SKLO, žltý kontajner PLASTY a 

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, čierny kontajner s červeným nápisom KOVY 

(budú nahrádzané červeným kontajnerom),  

  

- na triedený zber v častiach s individuálnou bytovou výstavbou (IBV) sú určené zberné vrecia pre jednu 

domácnosť a sú vo farebnom rozlíšení: modré polyetylénové vrece PAPIER, žlté polyetylénové vrece 

PLASTY, oranžové polyetylénové vrece VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA 

BÁZE LEPENKY, šedé (červené) polyetylénové vrece KOVOVÉ OBALY a zelené polyetylénové 

vrece SKLO. Vrecia sú po vyprázdnení vrátené späť užívateľovi. V prípade poškodenia 

polyetylénového vreca je toto vrece nahradené novým, a to oprávnenou organizáciou. 

 

V meste Handlová je 1600 domácností (IBV). 

 

Pri bytových domoch (KBV) a ostatných verejných stojiskách sa nachádza: 

- 141 kusov 1100 l kontajnerov na papier 

- 146 kusov 1100 l kontajnerov na plasty 

- 101 kusov 1100 l kontajnerov na kovy 

- 105 kusov 1100 l kontajnerov na sklo  

a 35 ks polopodzemých kontajnerov: 4 stanovištia Mostná x 5 kontajnerov (ZKO, plast, papier, kov, 

sklo) + 3 stanovištia Okružná (ZKO, plast, papier, kov, sklo) 

 

Na zbernom dvore sa nachádzajú VKK 5m³ a 7m³ pre papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové 

kombinované materiály na báze lepenky, objemný odpad a drobné stavebné odpady. 
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V meste Handlová pre rok 2021 platí v IBV nasledovný Harmonogram vývozu triedeného zberu, ktorý 

je zverejnený na stránke mesta:  

Plast - 1 x za 14 dní (extra zvoz cez Vianoce) 

VKM - 1 x za mesiac 

Papier - 1 x za 14 dní (extra zvoz cez Vianoce) 

Kovy - 1 x za 2 mesiace 

Sklo - 1 x za 2 mesiace 

 

Odvoz triedeného odpadu v IBV sa uskutočňuje podľa kalendára dohodnutého so spoločnosťou HATER 

– HANDLOVÁ spol. s r.o. a OZV ENVI – PAK, a.s. distribuovaného občanom prostredníctvom 

webstránky mesta. 

Zvoz TZ pre bytovky sa deje v pravidelnom intervale (cca 1 x za 14 dní), nie však v úplne rovnakom 

čase. Harmonogram nie je zverejnený na webe, nakoľko stojiská sú prístupné (netreba nič vykladať ako 

pri IBV). Po fyzickej analýze odpadu sa zvýšila frekvencia zvozu podľa potreby. 

 

Zberné nádoby na zložky komunálneho odpadu papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinované 

materiály sú vo vlastníctve mesta alebo organizácie poverenej zberom, ktorá má s mestom uzatvorenú 

zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov. Zberné nádoby sú zverené 

do užívania platiteľom poplatku za podmienok určených VZN.  

 

V súvislosti s triedenými zložkami ZKO zabezpečuje spoločnosť HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o. 

ich zber a ďalej ich sprostredkúva iným organizáciám na zhodnotenie. 

 

5.3. Stanovištia na zber odpadu – záhradkárske osady 

V Handlovej sa nachádza 9 záhradkárskych osád, cca 700 záhrad.  

VZN ustanovuje vlastníkom/užívateľom nehnuteľností nachádzajúcim sa v záhradkárskej osade 

nasledovné povinnosti: 

- kompostovať alebo inak zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad v rámci týchto záhradkárskych 

osád, 

- uskutočňovať oddeľovanie triedených zložiek KO. 

Za likvidáciu nekompostovaných biologických odpadov zo záhradkárskych osád zodpovedá príslušná 

záhradkárska organizácia, ktorá zabezpečí potrebný počet veľkoobjemových kontajnerov na miestach 

prístupných na odvoz odpadu, na náklady záhradkárskej organizácie. 

Organizácie, ktoré spravujú záhrady a chaty v záhradkárskych a chatových osadách, sú povinné 

zapojiť sa do systému zberu KO a dojednať jeho podrobnosti so zberovou organizáciou v meste 

a to: 

- počet kontajnerov a interval ich odvozu sa upresní po dohode s oprávnenou osobou, na základe 

praktických skúseností s reálne produkovaným množstvom zmesového KO a mierou vytriedenia 

jeho 

zložiek, 

- náklady znáša príslušná záhradkárska organizácia. 

 

Tieto povinnosti si však vlastníci/užívatelia nehnuteľností neplnia.  

Pri týchto záhradkárskych osadách boli v minulosti vytvorené stanovištia na zber odpadu pre 

záhradkárov a osoby vlastniace nehnuteľnosť, ktorú využívajú len občasne. Vytvorené stojiská boli 

znečisťované, nebol o ne zo strany záhradkárov záujem (neplatili za ne) a preto boli odstránené. 
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5.4. Štandardy zberu  

Štandardy zberu sa počítajú podľa vzorca uvedeného v Prílohe č. 10 Vyhlášky 371/2015 Z.z.  

 

(Mzložka/C) 

SZ zložka =   

   Nzložka 

 

SZzložka - zložka je štandard zberu 

Mzložka – množstvo vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v kg za predchádzajúci kalendárny rok 

prostredníctvom nádob 

C – počet obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roku (v našom prípade 2020) 

Nzložka – konštanta určujúca optimálnu vyťaženosť triedeného zberu pre príslušnú zložku 1 litra nádoby 

pre danú zložku v kg/liter 

Kde:  

Nsklo = 0,139 kg/liter 

Npapier = 0,044 kg/liter 

Nplasty = 0,015 kg/liter 

Nkovy = 0,039 kg/liter 

NVKM = 0,028 kg/liter 

 

V prípade mesta Handlová sú štandardy zberu pre rok 2020 naplnené v nasledovnej miere: 

Počet obyvateľov: 16 532 

Množstvo odpadov vyzbieraných v predchádzajúcom kalendárnom roku 2020: 

Plasty: 229 969 kg 

Papier: 754 791 kg 

Sklo: 224 446 kg 

VKM: 11 476 kg 

Kovy: 29 044 kg 

 

Porovnanie štandardov zberu v Modre so štandardmi stanovenými v legislatíve 

Zložka  Štandardy zberu v Modre Štandardy zberu podľa Vyhlášky 371/2015 

Papier  1038 litrov/obyvateľ/rok 60 litrov/obyvateľ/rok 

Sklo  98 litrov/obyvateľ/rok 50 litrov/obyvateľ/rok 

Plast   927 litrov/obyvateľ/rok 240 litrov/obyvateľ/rok 

Kovy  45 litre/obyvateľ/rok 10 litrov/obyvateľ/rok 

VKM  25 litrov/obyvateľ/rok 10 litrov/obyvateľ/rok 

 

Mesto má splnené štandardy zberu podľa Vyhlášky 371/2015 vo všetkých komoditách.  
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5.5. Prevádzka zberného dvora 

Pre účely hospodárneho a efektívneho napĺňania cieľov odpadového hospodárstva v meste Handlová, 

je na území mesta zriadený zberný dvor pre dočasné uskladnenie určitých druhov odpadu pre potrebu 

ich následného spracovania, resp. zneškodnenia v súlade s platnou právnou úpravou. Prevádzkovateľom 

tohto zberného dvora Na Scheiblingu, v areáli Skládky odpadov Handlová, je HATER - HANDLOVÁ spol. 

s.r.o. 

V zbernom dvore je možné za účelom ďalšieho spracovania alebo následného zneškodnenia oprávnenou 

organizáciou dočasne uložiť do špeciálnych nádob na to určených, v zbernom dvore nasledovný odpad: 

papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, objemný odpad, 

drobné stavebné odpady. 

Z dôvodu, že mesto nezodpovedá za nakladanie s odpadovými pneumatikami, zberný dvor nie je 

oprávnený odoberať odpadové pneumatiky, nakoľko konečný používateľ pneumatiky je povinný 

pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík. 

Prevádzkovateľ zberného dvora je zodpovedný za naloženie s odovzdaným odpadom v súlade s platnou 

právnou úpravou. 

Obyvatelia mesta Handlová majú možnosť počas celého roka odovzdať uvedený odpad vzniknutý na 

území mesta v prevádzke zberného dvora v prevádzkovom čase, a to po predložení dokladu totožnosti 

(doklad je neprenosný) a bezodplatne za splnenia podmienky, že nemajú žiadne nedoplatky voči mestu 

Handlová. Doklad o zaplatení miestneho poplatku na požiadanie vystaví MsÚ oddelenie daní a 

poplatkov. 

Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečujú spoločnosti, ktoré majú na tento účel uzavretú zmluvu 

s mestom. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby. 

 

5.6. Objemný odpad 

Objemný odpad z domácností je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer alebo 

hmotnosť umiestniť v štandardných nádobách, alebo jeho množstvo presahuje ich objem. Nejedná sa 

o odpady z podnikateľskej činnosti. 

Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného, 

nadrozmerného odpadu osobitným oznamom pričom využije všetky možnosti informačného systému v 

meste. 

V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých bude zber objemného odpadu, druh odpadu, pre ktorý sú 

určené. Objemný odpad z domácností je potrebné uložiť jeden deň pred termínom zberu ku nádobám 

na KO (nie v deň zberu). 

Objemný odpad z domácností je možné odovzdať aj na zbernom dvore Na Scheiblingu. Pri odovzdávaní 

objemného odpadu je pôvodca povinný preukázať sa občianskym preukazom (doklad je neprenosný). 

 

5.7. Odpad s obsahom škodlivín (odpadové motorové a 
mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady) 

Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, 

zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé 

hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry 

znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod. 

Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivých látok z domácností (nebezpečný odpad) sú ich držitelia 

povinní vytrieďovať z KO a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. 

Odpad s obsahom škodlivých látok z domácností je zakázané: ukladať do zberných nádob alebo vedľa 

nich a na verejné priestranstvá, odovzdať iným subjektom ako ustanovuje VZN mesta (napr. pouliční 

zberači a pod). 
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Mesto zabezpečí 2 krát do roka v rámci kalendárového zberu zber a prepravu oddelene zbieraných 

zložiek KO z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi s obsahom nebezpečných látok, ktoré vznikli na území mesta a 

ktorých pôvodcom sú obyvatelia mesta zabezpečuje mesto na základe zmluvného vzťahu 

prostredníctvom oprávnenej organizácie. 

Vytriedené komunálne odpady s obsahom nebezpečných látok môžu obyvatelia mesta odovzdať 

celoročne, dovezením na vlastné náklady na zberné miesto Ekosklad Na Scheiblingu a na Potočnú 20 v 

čase ich prevádzky. Pri odovzdaní nebezpečných odpadov je potrebné predložiť doklad totožnosti. 

Komunálne odpady s obsahom nebezpečných látok je zakázané navzájom zmiešavať a ukladať spolu s 

ostatným komunálnym odpadom. Pri odovzdávaní musia byť v samostatnom obale a riadne označené 

(riedidlo, kyselina, zásada, pesticíd). 

 

Právnické osoby (ďalej len PO) a fyzické osoby(ďalej len FO) – podnikatelia si zber a zneškodňovanie 

nebezpečných odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacom predmet 

podnikania zabezpečujú na vlastné náklady v súlade s platnou právnou úpravou uzatvorením zmluvy s 

príslušnou oprávnenou organizáciou. 

 

5.8. Drobný stavebný odpad 

K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 

dlaždíc, keramiky a pod.  

Pôvodca (držiteľ) drobného stavebného odpadu (DSO) je povinný odpad prednostne vytriediť  na 

jednotlivé zložky a tieto pri svojej činnosti účelne zhodnotiť (využiť). 

Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber DSO určí 

Mesto vo všeobecne záväznom nariadení. 

Stavebné materiály sú pôvodcovia DSO povinní odovzdať pri zabezpečení vlastnej dopravy na zberný 

dvor Na Scheiblingu (nachádzajúci sa v areáli Skládky odpadov Handlová) v čase prevádzkových hodín. 

Pri odovzdávaní DSO je pôvodca povinný preukázať sa občianskym preukazom (doklad je neprenosný). 

S ostatnými zložkami komunálnych odpadov, ktoré boli vytriedené z DSO, je pôvodca DSO povinný 

naložiť v zmysle tohto VZN. 

Likvidáciu stavebných odpadov je stavebník - pôvodca odpadu povinný vykonať individuálne na vlastné 

náklady.  

Úhradu za odber DSO na zbernom dvore preberá osoba na to poverená mestom Handlová. 

 

5.9. Elektroodpad z domácností 

Zabezpečenie zberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov a automobilových batérií 

a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad. 

Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia 

zodpovednosti výrobcov. 

Patria sem napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, digitálne 

hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď. 

Elektroodpad z domácností je držiteľ takéhoto odpadu povinný odovzdať:  

- v rámci kalendárového zberu odpadov s obsahom škodlivín,  

- v mieste celoročného zberu v prevádzke zberného miesta na Potočnej ulici č.20 v Handlovej v čase 

prevádzkových hodín (pri odovzdávaní elektroodpadu je pôvodca povinný preukázať sa občianskym 

preukazom, doklad je neprenosný),  

- prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení priamo v predajni 

elektrospotrebičov, 

- alebo osobe oprávnenej na zber elektroodpadu. 

Elektroodpad musí byt' kompletný, bez chýbajúcich častí. 
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Mesto umožní výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich 

náklady: zaviesť a prevádzkovať na jeho území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, 

užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov. 

Je zakázané: elektroodpad ukladať na verejné priestranstvá, resp. ku kontajnerom na KO, elektroodpad 

ukladať pred zberného miesto, ukladať do zberných nádob určených na KO, odovzdať iným subjektom 

ako ustanovuje VZN. 

Mesto má uzavretú zmluvu so spoločnosťou, ktorá je oprávnená (má udelený súhlas autorizáciu) 

nakladať s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov. Aktuálne je to spoločnosť 

Asekol SK s.r.o. 

 

5.10. Použité batérie a akumulátory 

Použité prenosné batérie a akumulátory, ako aj automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať: 

- na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov, alebo na iných zberných miestach 

zriadených v súlade so zákonom o odpadoch, 

- v rámci kalendárového zberu odpadov s obsahom škodlivých látok, 

- v zbernom mieste Ekosklad Na Scheiblingu v čase prevádzkových hodín, 

- osobe oprávnenej na zber batérii a akumulátorov. 

Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory je zakázané: 

- ukladať na verejné priestranstvá, resp. ku kontajnerom na KO, 

- ukladať do zberných nádob určených na KO, 

- odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie. 

Mesto má uzavretú zmluvu so spoločnosťou, ktorá je oprávnená (má udelený súhlas a autorizáciu) 

nakladať s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov (aktuálne 

MACH TRADE spol. s r.o.). 

 

5.11. Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované 
fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky 

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných FO je povinný odovzdať ich do: 

- verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať, 

- v zbernom mieste Ekosklad Na Scheiblingu v čase prevádzkových hodín. 

Je zakázané nespotrebované lieky zmiešavať s KO a ukladať k nádobám na KO a verejné priestranstvá. 

 

5.12. Jedlé tuky a oleje z domácností 

Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, 

prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku. 

Držiteľ jedlých olejov a tukov je povinný ich odovzdať donáškovým spôsobom v použitých 

„PET fľašiach, podľa možností od oleja: v mieste zberného miesta spoločnosti, s ktorou má mesto 

uzatvorenú Zmluvu. Do 17/11/2021- zberné miesto spoločnosti HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o.,  

Potočná 20 a benzínová pumpa Slovnaft, kde zber zastrešuje spoločnosť INTA.  

 

Od 17/11/2021 je na území mesta rozmiestnených 33 ks zberných nádob (120L) strategicky podľa počtu 

obyvateľov (z tohto počtu je v mestských častiach  mesta : Horný koniec, Nová Lehota a Morovno po 

2 ks). Zber zastrešuje TRAFIN OIL SK, s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30, Bytča 014 01 – bezodplatne. 

 

Je zakázané jedlé oleje a tuky zmiešavať s KO a ukladať k nádobám na KO. 
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5.13. Textil 

Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, 

posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené) doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.) 

Odvoz obsahu kontajnerov sa zabezpečuje podľa potreby.  

Použité šatstvo a textílie z domácností sa zbierajú prostredníctvom špeciálnych kontajnerov (15 ks) 

rozmiestnených na území mesta označených nápisom, na aký účel sú určené. 

Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera, s ktorým má Mesto uzatvorenú zmluvu, a ktorý 

zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie. Do roku 2020 to bola spoločnosť Ekocharita. Aktuálne 

prebieha podpis zmluvy so spoločnosťou TextilEco s.r.o. 

Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len organizácia, 

ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom. 

 

5.14. Nakladanie s BRKO (biologicky rozložiteľným komunálnym 
odpadom) 

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré 

je možné zaradiť do skupiny 20 komunálne odpady podľa Katalógu odpadov. 

Jedná sa o biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01) a 

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od FO (20 01 08). 

 

Zber biologicky rozložiteľných odpadov vykonáva na základe zmluvy spoločnosť HATER – 

HANDLOVÁ spol. s r.o. Zber a zvoz odpadov zabezpečuje zberová spoločnosť svojimi vozidlami. V 

súvislosti s BRKO zabezpečuje spoločnosť ich zber a aj zhodnotenie. Mesto má vlastné zariadenie na 

zhodnocovanie BRKO - kompostáreň. V súčasnosti sa tam zhodnocuje zelený biologicky rozložiteľný 

odpad. Kuchynský biologicky rozložiteľný odpad (K-BRKO) sa zhodnocuje v bioplynovej stanici 

Budča. Pre čo najefektívnejšie zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu boli 

obyvateľom v IBV aj KBV v lete 2021 rozdistribuované do domácností 10 L hnedé vedierka + prvých 

25 ks bio-degradovateľných vrecúšok. Kto nebol v čase roznášky doma má možnosť vyzdvihnúť 

vedierko v sídle firmy HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o., ďalšie bio degradovateľné vrecúška si môžu 

občania zakúpiť v sídle firmy HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o. 25ks/3€. 

 

Mesto Handlová bolo úspešné v projekte za takmer 400 tisíc eur. Súčasťou projektu je aj vybavenie 

obyvateľov IBV cca 20 l nádobami na triedenie kuchynského BRKO. K dispozícii budú začiatkom roka 

2022. Zatiaľ sa v IBV zbiera kuchynský BRKO spolu so záhradným. 

Súčasťou kompostárne bude v roku 2022 aj hygienizačná jednotka. Zariadenie je pripravené, čaká sa už 

len na potvrdenia od príslušných štátnych orgánov. Následne tu bude možné spracovávať aj kuchynský 

BRKO. 
 
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a parkov, vrátane odpadov z 

cintorínov 
Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad (BRKO) zo záhrad a parkov do zberných nádob na 

komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. 

Občania v častiach s individuálnou bytovou výstavbou prednostne kompostujú biologicky rozložiteľný 

komunálny odpad vo vlastných zariadeniach na kompostovanie. BRKO zo záhrad a parkov sa v rámci 

triedeného zberu v častiach s individuálnou bytovou výstavbou zbiera prostredníctvom 240 l zberných 

nádob hnedej farby s intervalom zberu podľa schváleného zberového kalendára.  

 

Počet umiestnených 240l nádob na biologicky rozložiteľný odpad v IBV je približne 1 500 kusov. 
 

BRKO z verejnej zelene a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, zabezpečuje 

správca zverenej časti mestskej zelene priebežne. 
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Vlastníci/užívatelia nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v záhradkárskej osade sú povinní: 

- kompostovať alebo inak zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad v rámci týchto záhradkárskych 

osád, 

- uskutočňovať oddeľovanie triedených zložiek KO. 

Za likvidáciu nekompostovaných biologických odpadov zo záhradkárskych osád zodpovedá príslušná 

záhradkárska organizácia, ktorá zabezpečí potrebný počet veľkoobjemových kontajnerov na miestach 

prístupných na odvoz odpadu, na náklady záhradkárskej organizácie. 

Organizácie, ktoré spravujú záhrady a chaty v záhradkárskych a chatových osadách, sú povinné zapojiť 

sa do systému zberu KO a dojednať jeho podrobnosti so zberovou organizáciou v meste a to: 

- počet kontajnerov a interval ich odvozu sa upresní po dohode s oprávnenou osobou, na základe 

praktických skúseností s reálne produkovaným množstvom zmesového KO a mierou vytriedenia jeho 

zložiek, 

- náklady znáša príslušná záhradkárska organizácia. 

Biologicky rozložiteľný odpad z pozemkov právnických osôb nie je komunálnym odpadom. Nakladanie 

s týmto odpadom zabezpečuje vlastník pozemku na vlastné náklady. 

Použité vianočné stromčeky sa zhromažďujú pri stanovištiach zberných nádob do 31.1. a odváža ich 

poverená organizácia, ktorá má zmluvu s mestom na zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie 

odpadov. 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností (K-BRKO)  tzv. 

kuchynským odpadom  

Mesto zodpovedá za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu, okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá 

prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len prevádzkovateľ kuchyne).  

Mesto zabezpečuje vykonávanie zberu, prepravu a následné nakladanie s biologicky rozložiteľným 

kuchynským odpadom od pôvodcov odpadov prostredníctvom oprávnenej osoby.  

 

Zber, prepravu, skladovanie a ďalšie nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

môže vykonávať len subjekt, ktorý spĺňa legislatívne a technické podmienky v zmysle zákona o 

odpadoch a nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa 

vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa 

zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch).  

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom (K-BRKO) v zónach hromadnej 

bytovej výstavby – (KBV)  

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností vhodný na zber do hnedých zberných nádob v 

stojiskách: šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky, pokazené, zhnité ovocie a zelenina, kávové a 

čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku), škrupiny z vajec a orechov, zvyšky izbových, 

balkónových rastlín a kytíc, vajcia a ich výrobky a zvyšky, starý chlieb a pečivo, cestoviny, zvyšky jedla 

(neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu), scedené zvyšky 

z polievok, mäso, ryby, mliečne výrobky, kostičky (hydina, ryby), papierové vrecko znečistené 

zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po dátume spotreby alebo inak znehodnotené, použitá 

papierová vreckovka, utierka, servítok a rolka z toaletného papiera.  

 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností nevhodný na zber do hnedých zberných nádob 

v stojiskách: tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky, voda, mlieko), biologicky znehodnotená 

hnedá lepenka, zvyšky jedla v obaloch, veľké kosti (hovädzie a z väčších hospodárskych zvierat) 

novinový papier a pod., uhynuté zvieratá, vlasy a chlpy, použitý jedlý olej a tuky z domácností, zelený 

odpad zo záhrad (lístie, tráva, konáre a iné), sklo, plasty, kovy, textil, viacvrstvové kombinované, 

materiály, guma, papier (plagátový, pergamenový, voskovaný), nebezpečné odpady - lieky, farby, 

batérie a akumulátory, odpadové oleje, chemické prostriedky, žiarivky, cigaretový ohorok, prach zo 

smetí a vysávania, objemný a drobný stavebný odpad.  
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Pôvodcovia a držitelia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností v zónach KBV  

nakladajú s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nasledovne:  

- vhodný (§ 13a bod 1 tohto VZN) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad BRKO, ktorý vznikne v 

domácnostiach, sa triedi a ukladá do samostatných zberných nádob (napr. 10 l hnedé zberné vedierka), 

alebo iným spôsobom oddelene od ostatného komunálneho odpadu.  

- následne takto vytriedený odpad v domácnosti sa ukladá do zberných nádob určených na zber 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s označením BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ 

KOMUNÁLNE ODPADY – KUCHYNSKÝ ODPAD (vedľajší živočíšny produkt) umiestnených v 

stojiskách alebo na stanovištiach zberných nádob (120 l alebo 240 l, hnedé zberné nádoby). Odpad sa 

do zberných nádob ukladá vysypaním alebo vložením, a to bez obalových materiálov, alebo v 

papierových vrecúškach. Odpad sa ukladá do zbernej nádoby tak, aby sa v maximálnej miere predišlo 

jej znečisťovaniu z vonkajšej strany.  

- zberné nádoby sú vybavené tesniacim vekom. Po vložení alebo vysypaní odpadu do zbernej nádoby v 

stojisku, je potrebné veko poriadne uzatvoriť, aby sa nešíril zápach a zamedzil prístup kyslíka, ktorý 

urýchľuje proces rozkladu. Zberná nádoba sa musí uzatvárať.  

- čistenie a dezinfekcia použitej zbernej nádoby bude prebiehať v pravidelných intervaloch, prípadne 

podľa potreby pri akútnom znečistení.  

 

Vývozy zberných nádob K-BRKO zo stojísk zberných nádob sa vykonávajú v nasledujúcich 

intervaloch:  

- v mesiacoch december až február : 1 x 14 dní podľa kalendáru zvozu.  

- v mesiacoch marec až november : 1 x 7 dní podľa kalendáru zvozu.  

Pôvodcovia BRKO rastlinného pôvodu môžu vykonávať aj individuálne kompostovanie na vlastné 

náklady vo vlastných priestoroch a vlastných kompostéroch. Takto vyrobený kompost využívajú na 

vlastné potreby vo svojich domácnostiach.  

 

Pôvodcovia BRKO na území mesta (fyzické osoby) môžu celoročne bezplatne odovzdať BRKO v areáli 

skládky na kompostárni.  

 

Počet umiestnených 240l nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v KBV je približne 200 

kusov. Je nimi opatrené každé stojisko ZKO. 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom (K-BRKO)  v zónach individuálnej 

bytovej výstavby (IBV)  

Pôvodcovia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (K-BRKO) v zónach IBV vykonávajú 

prednostne domáce kompostovanie alebo ukladajú K-BRKO do hnedých zberných nádob (označených 

nálepkou na príslušný odpad určených na zber vybraného biologického odpadu (K-BRKO) rastlinného 

pôvodu spolu s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad (KBRO).  

 

Časť biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, ktorá nie je vhodná na domáce kompostovanie 

sa stáva súčasťou zmesového komunálneho odpadu.  

 

BRKO a K-BRKO vhodný na zber do hnedých zberných nádob v domácnostiach: šupy z čistenia 

zeleniny a ovocia a ich zvyšky, pokazené, zhnité ovocie a zelenina, kávové a čajové zvyšky (samostatne 

alebo v papierovom vrecúšku), škrupiny s vajec a orechov, zvyšky izbových, balkónových rastlín a 

kytíc, vajcia a ich výrobky a zvyšky, starý chlieb a pečivo, cestoviny, zvyšky jedla (neskonzumované 

zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu), scedené zvyšky z polievok, mäso, 

ryby, mliečne výrobky, kostičky (hydina, ryby), papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, 

maslom, džemom, potraviny po dátume spotreby alebo inak znehodnotené, použitá papierová 

vreckovka, utierka, servítok a rolka z toaletného papiera, zelený odpad zo záhrad (lístie, tráva, konáre a 

iné), iný biologicky rozložiteľný odpad vhodný na kompostovanie.  

 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností nevhodný na zber do hnedých zberných nádob 

v domácnostiach : tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky, voda, mlieko), biologicky znehodnotená 
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hnedá lepenka, zvyšky jedla v obaloch, veľké kosti (hovädzie a z väčších hospodárskych zvierat) 

novinový papier a pod., uhynuté zvieratá, vlasy a chlpy, použitý jedlý olej a tuky z domácností, sklo, 

plasty, kovy, textil, viacvrstvové kombinované, materiály, guma, papier (plagátový, pergamenový, 

voskovaný), nebezpečné odpady - lieky, farby, batérie a akumulátory odpadové oleje, chemické 

prostriedky, žiarivky, cigaretový ohorok, prach zo smetí a vysávania, objemný a drobný stavebný 

odpad.  

 

Zberné nádoby určené na zber BRKO a K-BRKO rastlinného pôvodu pôvodcovia z rodinných domov 

a bytových domov v časti IBV umiestňujú na vlastných (súkromných) pozemkoch, pričom po dobu 

nevyhnutnú na vyprázdnenie nádoby a odvoz odpadu oprávnenou osobou budú vyložené na verejnom 

priestranstve napr. chodník, miestna komunikácia alebo parkovisko. Za umiestnenie zberných nádob na 

tomto mieste zodpovedajú pôvodcovia odpadu.  

 

Vývozy zberných nádob na BRKO a K-BRKO rastlinného pôvodu sa vykonávajú nasledovne:  

1 x 7 dní podľa kalendáru zvozu. 

 

Pôvodcovia K- BRKO na území mesta (fyzické osoby) môžu celoročne bezplatne odovzdať K-BRKO 

aj v areáli skládky na kompostárni.  

 

Počet umiestnených nádob na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad je približne 240 kusov, jedná 

sa o tie isté nádoby ako na zelený BRKO. 

 

5.15. 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. 

Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním, vrátane nákladov na zberné 

kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 

Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne a musia spĺňať požiadavky 

ustanovené v právnych predpisoch. 

Frekvencia zberu a zber musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia 

(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. 

Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom 

tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý 

je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné 

požiadavky stanovené v osobitnom právnom predpise. 

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť mestu, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám 

alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na 

nakladanie s týmto odpadom. 

Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho 

spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy a ani verejnosť. 

 

Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje:  

- biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad ukladať do nádob určených na zber 

komunálnych odpadov,  

- zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie,  

- používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú 

kanalizáciu. 
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5.16. Odpadové pneumatiky  

Opotrebované pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý 

zabezpečuje mesto. 

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. 

Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber 

odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú 

prevádzkovú dobu. 

 

5.17. Množstvá odpadov v roku 2020 

Celkové množstvo vzniknutých komunálnych odpadov v meste Handlová bolo v roku 2020 7 692 ton. 

Celkové množstvo na poplatníka (počet  poplatníkov 17 860 – FO + PO, rok 2020) bolo 430 

kg/obyvateľa. 

 

Miera triedenia odpadov za rok 2020 bola 35%. 

(V roku 2018 to bolo 23,639 % a v  2019 -  30,043 %.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percento recyklácie z vytriedeného odpadu v roku 2020 

Plasty 90% 

Papier 100 %  

Sklo 91 % 

Kovy 71 % 

VKM 100 % 
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Katalógové 

číslo 

odpadu 

NÁZOV ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV 

Množstvo 

odpadov v 

tonách 

Množstvo 

odpadov v kg 

20 01 01  papier a lepenka  254,79 254 791 

20 01 02  sklo  224,45 224 446 

20 01 03  
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze 

lepenky)  
11,48 11 476 

20 01 04  obaly z kovu  0,00 0 

20 01 05  
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob  
0,00 0 

20 01 08  biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  0,00 0 

20 01 10  šatstvo  19,70 19 700 

20 01 11  textílie  3,13 3 130 

20 01 13  rozpúšťadlá  0,00 0 

20 01 14  kyseliny  0,00 0 

20 01 15  zásady  0,00 0 

20 01 17  fotochemické látky  0,00 0 

20 01 19  pesticídy  0,00 0 

20 01 21  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  0,25 253 

20 01 23  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky  3,82 3 816 

20 01 25  jedlé oleje a tuky  0,14 141 

20 01 26  oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25  0,00 0 

20 01 27  farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky  0,91 912 

20 01 28  farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27  0,00 0 

20 01 29  detergenty obsahujúce nebezpečné látky  0,00 0 

20 01 30  detergenty iné ako uvedené v 20 01 29  0,00 0 

20 01 31  cytotoxické a cytostatické liečivá  0,00 0 

20 01 32  liečivá iné ako uvedené v 20 01 31  0,00 0 

20 01 33  
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a 

netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie  
1,40 1 403 

20 01 34  batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33  0,00 0 

20 01 35  
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 

20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)  
3,68 3 683 

20 01 36  
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 

01 23 a 20 01 35  
9,20 9 197 

20 01 37  drevo obsahujúce nebezpečné látky  0,00 0 

20 01 38  drevo iné ako uvedené v 20 01 37  0,00 0 

20 01 39  plasty  228,97 228 967 

20 01 40  kovy  29,04 29 044 

20 01 40 01  meď, bronz, mosadz  15,00 14 999 

20 01 40 02  hliník  22,00 22 002 

20 01 40 03  olovo  0,96 964 

20 01 40 04  zinok  0,00 0 

20 01 40 05  železo a oceľ  603,22 603 217 

20 01 40 06  cín  0,00 0 

20 01 40 07  zmiešané kovy  0,22 221 

20 01 41  odpady z vymetania komínov  0,00 0 

20 01 99  odpady inak nešpecifikované  0,00 0 

20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad  1 247,96 1 247 960 

20 02 02  zemina a kamenivo  0,00 0 

20 02 03  iné biologicky nerozložiteľné odpady  0,00 0 

20 03 01  zmesový komunálny odpad  3 660,89 3 660 890 

20 03 02  odpad z trhovísk  0,00 0 

20 03 03  odpad z čistenia ulíc  86,99 86 990 

20 03 04  kal zo septikov  0,00 0 

20 03 06  odpad z čistenia kanalizácie  0,65 650 

20 03 07  objemný odpad  1 252,51 1 252 510 

20 03 08  drobný stavebný odpad  10,71 10 710 

20 03 99  komunálne odpady inak nešpecifikované  0,00 0 

Celkové množstvo vzniknutých komunálnych odpadov 7 692,07 7 692 072 

Celkové množstvo zrecyklovaných komunálnych odpadov 2 679,41 2 679 410 

  18063,5546  

  Označené na základe zoznamu vytriediteľných zložiek KO, ktoré možné započítať do činiteľa vzorca 
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5.18. Financovanie odpadového hospodárstva 

Náklady na odpadové hospodárstvo sa v roku 2020 v meste Handlová pohybovali okolo 543 545 EUR.  

 

Náklady za OH 2019 Suma (EUR) 2020 Suma (EUR) 

Zvoz ZKO 222 079,51 210 690,16 

Uloženie na skládku ZKO (zákonný poplatok) 207 837,86 222 119,20 

Nakladanie s bioodpadom 46 041,84 88 388,56 

Čistenie čiernych skládok 6 266,44 744,06 

Veľkoobjemný odpad 13 293,86 19 604,06 

Nebezpečný odpad 718 ,39 1 999,77 

Spolu 496 237,9 543 545,81 

 

V roku 2020 na poplatkoch za odpady mesto Handlová vyzbieralo 417 784 EUR. 

 

Vyrubená suma poplatníkom  

Suma výmerov v roku 2020 za FO-obyvatelia = 382 498,62 EUR 

Suma výmerov v roku 2020 za PO+FO-podnikatelia = 74 433,72 EUR 

Suma výmerov celkovo = 456 932,34 EUR 

Celkový počet poplatníkov za komunálny odpad za rok 2020: 18 787 (z toho cca 2 900 zamestnancov) 

Suma výmerov v roku 2019 za FO-obyvatelia = 262 716,64 EUR 

Suma výmerov v roku 2019 za PO+FO-podnikatelia = 53 053,80 EUR 

Suma výmerov celkovo = 315 770,44 EUR 

Celkový počet poplatníkov za komunálny odpad za rok 2019: 19 011(z toho cca 3 100 zamestnancov) 

 

Príjem z poplatkov 

Suma platieb prijatých za rok 2020 = 385 810,19 EUR 

Suma platieb prijatých celkovo v roku 2020 = 417 784,33 EUR (V roku 2020 mesto okrem úhrady 

poplatku za rok 2020 vo výške 385 810,19 EUR obdržalo aj úhradu poplatkov za staré roky v sume 

31 974,14 EUR.) 

Suma platieb prijatých za rok 2019 = 313 954,29 EUR 

Suma platieb prijatých celkovo v roku 2019 = 364 702,42 EUR (V roku 2019 mesto okrem úhrady 

poplatku za rok 2019 vo výške 313 954,29 EUR obdržalo aj úhradu poplatkov za staré roky v sume 

50 748,13 EUR.) 

 

Nedoplatok (neplatiči)  

Za rok 2020 = 71 122,15 EUR 

Rozdiel v roku 2020 =  39 148,01EUR (Uvedená suma vyjadruje výšku poplatku za rok 2020, ktorú 

poplatníci neuhradili poníženú o úhradu poplatku aj za staré roky.) 

Za rok 2019 = 1 816,15 EUR 

Rozdiel v roku 2019 = -48 931,98 EUR (Uvedená suma vyjadruje výšku poplatku za rok 2019, ktorú 

poplatníci neuhradili poníženú o úhradu poplatku aj za staré roky - mesto na poplatku vyzbieralo viac 

ako bola suma výmerov na rok 2019). 

 

 

 

  

   

   

 
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 34,833% 
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Evidovaná výška pohľadávok z poplatku k 31.12.2020 je  279 406,50 € 

Evidovaná výška pohľadávok z poplatku k 31.12.2019 je  240 258,49 €  

Mesto Handlová ako správca dane pri vymáhaní nedoplatkov z poplatku za komunálne odpady 

postupuje v zmysle platnej legislatívy: zasiela výzvy na zaplatenie nedoplatku, realizuje daňové 

exekučné konanie, prihlasuje daňové pohľadávky do dedičského konania a konkurzného konania. 

 

Mesto Handlová v roku 2020 financovalo sumu 125 761  € z inej položky rozpočtu ako 

z vybraných poplatkov za odpad. Táto suma je tvorená z: 

a)  31,1% neuhradenými výmermi,  

b)  25,1% tzv. úľavami (zníženiami poplatku), ktoré mesto poskytuje v zmysle VZN a zmenami, ktoré 

v priebehu roka nastali, napr. odhlásenie alebo prihlásenie trvalého pobytu, narodenie alebo úmrtie 

kde poplatník platí poplatok pomernou časťou,   

c)  4,6% poklesom počtu poplatníkov, 

d)  39,2% nákladmi, ktoré nie sú v poplatku zahrnuté (napr. z dôvodu vyšších skutočných nákladov 

na ZKO oproti nákladom, z ktorých sa vychádzalo pri kalkulovaní poplatku na rok 2020).  

 

Za triedený zber v meste Handlová boli zberovej spoločnosti (HATER– HANDLOVÁ spol. s r.o.)  

preplatené skoro všetky náklady zo strany OZV, s ktorou mala uzavretú zmluvu (ENVI - PAK, a.s.). 

Celkový ročný náklad na triedený zber predstavuje cca 157 254 € EUR bez dph. Preplatené zo strany 

ENVI - PAK, a.s. bolo 154 151 €. Doplatok zo strany mesta predstavuje 3 103 €. 

 

Mesto na žiadnom zo svojich oddelení nevedie komplexnú sumarizovanú evidenciu týkajúcu sa 

financovania Odpadového hospodárstva. 

 

V roku 2019 sa zvýšili poplatky za uloženie odpadov na skládku. Sadzby závislé od dosiahnutej miery 

triedenia platné od januára 2019 sú zrejmé z nasledovnej tabuľky. 

 

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) 

A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1 

 

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] 
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019 2020 2021 a nasledujúce roky 

1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 

3 20 < x ≤ 30 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 8 13 22 

5 40 < x ≤ 50 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 

 

 

Znamená to, že mesto Handlová na základe miery triedenia cca 35%  platí za skládkovanie vyššie 

poplatky ako v minulosti. Je zrejmé aj to, že ak by mesto dokázalo nastaviť podmienky a aktivity tak, 

aby postupne zvyšovalo mieru triedenia je možné, aby tento nárast poplatkov bol čo najnižší.  

 

5.19. Vzdelávacie aktivity 

V meste Handlová prebiehajú vzdelávacie aktivity. V školských zariadeniach sa realizujú aktivity 

zamerané na správne triedenie odpadov a predchádzanie vzniku odpadov. Vzdelávacie materiály 

zasielala OZV ENVI - PAK, a.s., informačné letáky pripravuje MsÚ a zberová spoločnosť. Informácie 

k nakladaniu s odpadmi sú zverejnené aj na stránke mesta a zberovej spoločnosti.  
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6. Výsledky fyzickej analýzy odpadov 
 

 
 

 29. júna 2021 sa v Handlovej uskutočnila fyzická analýza odpadov. Analýzu vykonali: Ing. Peter 

Majdan + 3 zamestnanci JRK + 6 zamestnancov HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o. 

 

Cieľová skupina: ZKO z IBV a KBV. 

Plánovaný objem analyzovaných nádob: 6 820 lit  

Objem nádob: 110 a 1100 litrov  

Celkové množstvo ZKO: 607 kg  

Dĺžka analýzy: 3 hodiny + 2 hodiny zvoz odpadu  

 

Výsledky: Individuálna bytová výstavba (IBV) 

 
 

 



 
 

Analýza odpadového hospodárstva v meste Handlová                                                                                        38 

Výsledky: Komplexná bytová výstavba (KBV) 
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7. SWOT Analýza 
 

SWOT analýza je nástrojom na zadefinovanie všetkých príležitostí, ale na druhej strane i rizík, ktoré sa 

môžu pri riešení súčasnej situácie v OH vyskytnúť. Na základe výsledkov tejto analýzy vieme dopredu 

eliminovať negatíva, vymenovať pozitíva, zhrnúť príležitosti a riziká, ktorým je potrebné predísť. 

 

SILNÉ STRÁNKY 

• snaha mesta riešiť situáciu v odpadovom hospodárstve 

• cieľ stať sa mestom s „minimálnym odpadom“ a plniť ciele recyklácie  

• uvedomenie si situácie 

• ambiciózny tím 

• komfortná infraštruktúra na triedený zber  

• informovanie občanov o aktivitách obce v oblasti správneho triedenia a celkového nakladania s 

odpadom 

 

SLABÉ STRÁNKY 

• nízke povedomie občanov (prítomnosť triedených zložiek v zmesovom komunálnom odpade 

zistená analýzou odpadu) 

• nie úplne presná evidencia zberných nádob (RFID iba na ZKO nádobách v IBV,KBV bez mapy) 

• nedostupnosť zberného dvora 

• neplatiči za odpady  

• nesystémové zabezpečovanie nádob na ZKO pre podnikateľov a obyvateľov/užívateľov 

záhradkárskych osád  

• šírka problematiky OH presahuje súčasné kapacitné možnosti tímu  

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

• zavedenie kampaňovitého zberu BRKO 

• doriešenie kuchynského BRKO pre IBV  

• osveta obyvateľstva v triedení odpadov – zameranie sa na zložky, ktoré sú najviac zastúpené 

v ZKO 

• zjednodušenie, zatraktívnenie komunikácie s obyvateľmi, zlepšenie motivácie obyvateľov 

nevytvárať alebo správne triediť odpad 

• lepšie využitie potenciálu cielene zasiahnuť verejnosť počas rôznych mestských podujatí 

(vzdelávacie aktivity – prednášky, workshopy, demonštrácie triedeného zberu odpadov, 

využívanie opakovane použiteľných pohárov...)   

• optimalizácia a efektívnejšie nastavenie miestnych poplatkov – prechod na množstvový zber 

• profesionalizácia v oblasti odpadového hospodárstva  - zavádzanie elektronickej evidencie 

odpadov 

• sprevádzkovanie hygienizačnej jednotky v kompostárni  

• posilnenie kapacít enviro tímu na MsÚ, spolupráca s dobrovoľníkmi a tretím sektorom 

 
 

RIZIKÁ 

• znehodnotenie osvetových aktivít/komunikácie mesta s obyvateľmi príliš silnou skupinou 

obyvateľov s iným hodnotovým rebríčkom (hejteri na FB, ...)  

• neprebudenie environmentálneho cítenia u obyvateľov 

• doplatok mesta na odpady (z dôvodu poskytovania úľav) v prípade ak mesto nezvýši poplatky 

za ZKO a mieru triedenia (vzhľadom na zvyšujúce poplatky za skládkovanie),  

• vznik čiernych skládok – ak sa zvýši miestny poplatok za ZKO alebo zavedie množstvový zber 
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8. Návrhy na optimalizáciu OH v meste Handlová 
 

V predchádzajúcich kapitolách sme sa venovali povinnostiam miest a obcí v oblasti OH vyplývajúcim 

z platnej právnej úpravy a vyhodnoteniu situácie v odpadovom hospodárstve v meste Handlová.  

 

Mesto Handlová má záujem postupne zvyšovať mieru triedenia čo je v súlade s napĺňaním cieľov 

recyklácie. 

Na základe analýzy odpadu, štruktúra zmesového komunálneho odpadu je taká, že zahŕňa aj množstvo 

zložiek, ktoré sa ešte dajú vytriediť. V prípade, že by mesto Handlová nasledovalo výsledky, ktoré 

vychádzali z analýzy odpadov z vybraných nádob jej obyvateľov, situácia by sa posunula smerom 

k minimalizácii odpadu ukladaného na skládku. 

 

Z celkovej analýzy nám vyplynulo, že v meste Handlová je nastavenie odpadového hospodárstva na 

dobrej úrovni, napriek tomu je stále priestor na riešenie niekoľkých problémov na jeho optimalizáciu 

a celkový posun vpred, aby sa miera triedenia postupne zvyšovala. 

 

- Zabezpečiť adresnosť produkcie odpadov, zaviesť inovačné technológie – systém 

monitorovania množstva odpadov. 

- Postupne zaviesť spravodlivý systém pre obyvateľov s názvom „Zaplať koľko vyhodíš“ (Pay 

As You Throw - PAYT). 

- Doriešiť situáciu pre obyvateľov IBV ohľadne biologicky rozložiteľných kuchynských 

odpadov. 

- Riešiť situáciu s odpadmi podnikateľských subjektov (nádoby na ZKO) a záhradkárskych osád 

(uzamykateľné stojiská, kamerový systém). 

- Realizovať vzdelávacie aktivity s cieľom predchádzať vzniku odpadov resp. zlepšiť triedenie. 

- Vytvoriť vyrovnaný rozpočet OH. 

o Postupne upravovať poplatky za odpady (zmenou VZN o poplatkoch za komunálne 

odpady) tak, aby mesto nedoplácalo na OH. 

o Znižovať počet neplatičov. 

o Začať detailne sledovať príjmy a výdaje v oblasti OH ako východisko pre neskoršiu 

postupnú optimalizáciu. 

- Posilniť kapacity pre riešenie problematiky OH. 

o  Posilniť tím na MsÚ (samostatné referentské miesto pre OH). 

o  Rozvíjať spoluprácu s lokálnymi dobrovoľníkmi z tretieho sektora. 

 

8.1. Všeobecné záväzné nariadenia mesta Handlová v oblasti 
odpadového hospodárstva 

Zmeny všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi sú schválené ako samostatné VZN.  

Rovnako to platí aj pre Zmeny všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Odporúčanie: Pri najbližšej zmene vypracovať úplné znenia oboch VZN a predložiť na rokovanie MsZ 

na účely ich vyhlásenia, jedno úplné znenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi a jedno úplné znenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

VZN o nakladaní s odpadmi sa plánuje v blízkej budúcnosti aktualizovať v súvislosti so zberom 

kuchynského BRKO v IBV. V rámci tejto zmeny odporúčame aktualizovať aj ďalšie informácie, hlavne: 

- doplniť 120 l nádoby na ZKO,  

- doplniť podnikateľské subjekty – nakladanie so ZKO, 

- doplniť frekvenciu vývozu polopodzemných kontajnerov pre ZKO,  
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- zvážiť nešpecifikovať adresy, kde sa odovzdávajú jednotlivé odpady – uviezť iba všeobecne a 

špecifikovať na webe,  

- upraviť likvidácia stavebných odpadov na nakladanie so stavebnými odpadmi,  

- rozšíriť informáciu o jednotlivých odpadoch o konkrétne príklady,  

- doplniť objem hnedých nádob na zber zeleného BRKO v IBV, 

- presunúť informáciu o nakladaní s odpadmi (ZKO a TZ) v záhradkárskych osadách pod ZKO a TZ, 

- likvidáciu nekompostovaných biologických odpadov zo záhradkárskych osád nahradiť zhodnotením,  

- doplniť kampaňový zber zeleného BRKO, 

- upraviť nakladanie s jedlými olejmi a tukmi podľa súčasného stavu, 

- namiesto výrazu HBV používať výraz KBV. 

 

8.2. Zverejňovanie harmonogramov zberu odpadov na stránke 
mesta a zberovej spoločnosti 

 
Na webovom sídle mesta nie je informácia ohľadne harmonogramov zberu pre KBV.  

Zároveň tam nie je informácia k súčasnému nakladaniu s veterinárnymi a humánnymi liekmi a 

zdravotnými pomôckami nespotrebovanými fyzickými osobami, pneumatikami a textilom 

(elektroodpad, nebezpečný odpad, veľkoobjemný odpad a drobný stavebný odpad len veľmi stručne). 

 

Odporúčanie: Zvážiť zverejnenie harmonogramov zberu aj pre KBV. 

Doplniť na webové sídlo mesta informáciu k súčasnému nakladaniu s veterinárnymi a humánnymi 

liekmi a zdravotnými pomôckami nespotrebovanými fyzickými osobami.  

Informáciu k pneumatikám a textilu doplniť len informatívne pre obyvateľov. Rozšíriť informácie 

ohľadne elektroodpadu, nebezpečného odpadu, veľkoobjemného odpadu a drobného stavebného 

odpadu. 

 

8.3. Riešenie pre triedený zber komunálneho odpadu 

Mesto Handlová má záujem postupne zvyšovať mieru triedenia čo je v súlade s napĺňaním cieľov 

recyklácie. 

Na základe analýzy odpadu, štruktúra zmesového komunálneho odpadu je taká, že zahŕňa aj zložky, 

ktoré sa ešte dajú vytriediť. V prípade, že by mesto Handlová nasledovalo výsledky, ktoré vychádzali 

z analýzy odpadov z vybraných nádob jej obyvateľov, situácia by sa posunula smerom k minimalizácii 

odpadu ukladaného na skládku. 

Infraštruktúru na triedený zber považujeme za dostatočnú. V IBV aj v KBV je už dnes zabezpečená 

legislatívna povinnosť platná od januára 2023: primeraná donášková vzdialenosť - 0 m od bydliska. 

V KBV sa jedná miesto zberu zmesového odpadu. Handlová rieši aj zber textilu (legislatívna povinnosť 

od 2025).    

 

Odporúčanie: Kapacitne udržovať sieť nádob na triedený zber tak, aby bola dodržaná primeraná 

donášková vzdialenosť. Postupne rozširovať sieť nádob na triedený zber textilu v príprave na povinnosť 

od roku 2025. 

Zintenzívniť a zefektívniť osvetové aktivity – prečo sa oplatí viac triediť a tvoriť menej ZKO. Netvoriť 

potravinový odpad. Prostredníctvom informačných kanálov dostupných na území mesta pravidelne 

upozorňovať na symboly nachádzajúce sa na obaloch a výrobkoch označujúce zloženie a spôsob 

nakladania s uvedeným odpadom. 

 

Pri osvete obyvateľstva sa zamerať na časti, ktoré pre obyvateľov nie sú zrozumiteľné, identifikovať 

komodity, problémové oblasti a dôvody prečo ľudia viac netriedia (často veria mýtom, že to nemá 

zmysel). 
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Osvetu obyvateľstva nastaviť cielene. Zamerať sa na interaktívne prednášky, workshopy a v školách a 

škôlkach okrem prednášok aj na budovanie infraštruktúry – lebo to čo sa deti naučia z praxe v škole, 

veľmi ľahko prenášajú aj do domácnosti. 

 

Medzi ďalšie aktivity, ktoré majú dosah na obyvateľov patrí:  

• seriál o odpadoch na stránke (web, fb): séria krátkych článkov o odpadoch – aké zmeny mesto 

zaviedlo, výsledky analýzy odpadov, ako správne triediť odpad, aké výsledky má mesto 

v oblasti triedenia, 

• séria krátkych informatívnych postov o tom, čo sa deje s odpadmi, keď sa netriedia: koľko sa 

ktorý materiál rozkladá atď. 

• cielene písať o problémových oblastiach, ktoré boli zistené z analýzy odpadov: BRKO, plasty, 

papier, šatstvo, potravinový odpad, 

• články v novinách, 

• diskusie s odborníkmi, prednášky pre verejnosť na tému odpadov: kompostovanie, zero waste 

– domácnosť bez odpadu, triedenie a mýty o triedení. V rámci prednášky predstaviť aj 

vyčíslenie nákladov, ktoré mesto vynakladá na odpady. 

• Prieskum u obyvateľov - vykonanie dotazníkového prieskumu alebo formou ankety od domu k 

domu, kde by sa zistili názory obyvateľov na odpadovú politiku obce. 

 

Osveta obyvateľov môže prebiehať aj na verejných podujatiach organizovaných mestom. V rámci 

verejných podujatí: 

- umiestniť farebné zberné nádoby na triedený odpad, 

- urobiť informačnú kampaň k triedeniu na verejnom podujatí, 

- kompostovateľné zvyšky z jedál vyhadzovať do samostatnej nádoby na spracovanie biologicky 

rozložiteľných odpadov, pomocou elektrického kompostéra je možné vyrobiť kompost, ktorý 

sa dá použiť ako hnojivo k verejnej zeleni, 

- vylúčiť používanie jednorazových plastových riadov, pohárov a príborov. 

 

Zapojenie škôl a škôlok do projektov, ako je napr. Ekoalarm:  https://ekoalarm.sk 

 

8.4. Riešenie pre zber BRKO 
 

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré 

je možné zaradiť do skupiny 20 komunálne odpady podľa Katalógu odpadov. 

Jedná sa o biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01) a 

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od FO (20 01 08). 

 

Zber biologicky rozložiteľných odpadov vykonáva na základe zmluvy spoločnosť HATER – 

HANDLOVÁ spol. s r.o. Zber a zvoz odpadov zabezpečuje zberová spoločnosť svojimi vozidlami. V 

súvislosti s BRKO zabezpečuje spoločnosť ich zber a aj zhodnotenie. Mesto má vlastné zariadenie na 

zhodnocovanie BRKO - kompostáreň. V súčasnosti sa tam zhodnocuje zelený biologicky rozložiteľný 

odpad. Kuchynský biologicky rozložiteľný odpad sa zhodnocuje v bioplynovej stanici Budča.  

 

V KBV sa zbiera kuchynský BRKO do 240 l hnedých nádob. 

V IBV sa zbiera kuchynský BRKO spolu so záhradným. 

 

Mesto Handlová bolo úspešné v projekte za takmer 400 tisíc eur. Súčasťou projektu je aj vybavenie 

obyvateľov IBV cca 20 l nádobami na triedenie kuchynského BRKO. K dispozícii budú začiatkom roka 

2022.  Súčasťou kompostárne bude v roku 2022 aj hygienizačná jednotka. Zariadenie je pripravené, 

čaká sa už len na potvrdenia od príslušných štátnych orgánov. Následne tu bude možné spracovávať aj 

kuchynský BRKO. 

 

https://ekoalarm.sk/
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Odporúčanie: úspešne zavŕšiť plány pre 2022. Uvedené zmeny zapracovať do VZN o nakladaní 

s odpadmi.  

8.5. Fyzická analýza odpadov – opakovaná 
 

Výsledky zavedených opatrení sú najlepšie merateľné podľa výsledkov fyzickej analýzy odpadov. 

Navrhujeme, aby sa po zavedení zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu a informačnej 

kampani zameranej na triedený zber opäť urobila fyzická analýza odpadov (na jar alebo jeseň 2022) 

a výsledky sa porovnali s výsledkami z júna 2021. Tie nám jasne povedia, ako zavedené riešenia 

ovplyvnili správanie obyvateľov. S fyzickými analýzami (ZKO aj TZ) pokračovať aj do budúcna. 

 

8.6. Riešenie pre podnikateľov a záhradkárske osady  
 

VZN mesta o poplatku rieši aj podnikateľov, na svoj ZKO využívajú dostupné nádoby. Systémové 

riešenie prideľovania nádob zatiaľ neexistuje (VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi podnikateľov 

nerieši).  
 
Odporúčanie: doplniť podnikateľov do VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ZKO), 

identifikovať nádoby využívané podnikateľskými subjektami, zaviesť elektronickú evidenciu.  

 
V Handlovej sa nachádza niekoľko záhradkárskych osád.  

VZN ustanovuje vlastníkom/užívateľom nehnuteľností nachádzajúcim sa v záhradkárskej osade určité 

povinnosti. Mnohé z týchto povinností si však vlastníci/užívatelia nehnuteľností neplnia.  

Pri týchto záhradkárskych osadách boli vytvorené stanovištia na zber odpadu pre záhradkárov a osoby 

vlastniace nehnuteľnosť, ktorú využívajú len občasne. Vytvorené stojiská boli znečisťované, nebol o ne 

zo strany záhradkárov záujem a preto boli odstránené. 

 

Odporúčanie: vytvoriť na týchto lokalitách uzamykateľné stojisko pod kamerovým systémom a 

zadefinovať sadzbu pre vlastníkov/užívateľov nehnuteľností. Pri súčasnom paušálnom poplatku napr. 

takto: ….. € za osobu na kalendárny deň v určenom období, počas ktorých je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, ak nemá v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo 

….. €  za nehnuteľnosť na kalendárny deň v určenom období, počas ktorých poplatník v záhradkárskej 

oblasti užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnená ju užívať na iný účel ako na podnikanie, ak nemá v meste 

trvalý alebo prechodný pobyt. Formuláciu do VZN o poplatku pripraviť v súčinnosti s právnym 

oddelením. 

Začať pracovať na prechode na množstvový zber. 

 

8.7. Financovanie OH a ľudské zdroje 
Vybraté poplatky za komunálne odpady, tak ako ich má mesto Handlová aktuálne zavedené nepokrývajú 

úplne náklady na OH (poskytované sú úľavy), mesto v rámci kalendárneho roka financuje časť 

odpadového hospodárstva z inej položky rozpočtu. Náklady na komunálne odpady by mali byť v zmysle 

platnej právnej úpravy financované z vybraných poplatkov.  

Odporúčanie: toto do budúcna riešiť, buď nepopulárnym zdvihnutím výšky paušálneho poplatku alebo 

ideálne nastavením vhodnej sadzby za liter ZKO pri prechode na množstvový zber. 

Vzhľadom na súčasnú potrebu znižovania množstva ZKO, podporu triedeného zberu a aj zberu BRKO 

je treba hľadať spôsoby prechodu na spravodlivý systém: Plať za to, čo vyhodíš – Pay as you throw, 

PAYT. Považujeme to za spôsob, ako motivovať občanov k znižovaniu produkcie ZKO.  

 

Mesto zároveň na žiadnom zo svojich oddelení nevedie komplexnú sumarizovanú evidenciu týkajúcu 

sa financovania Odpadového hospodárstva. 
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Odporúčanie: vytvoriť štruktúru, nastaviť proces vedenia evidencie a sledovať použitie výnosu 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úhradu výdavkov spojených s 

nakladaním všetkých odpadov, ktoré vznikli mestu (vrátane čistenia komunikácií a priestranstiev v 

správe mesta a odpadov, ktoré vznikli pri údržbe verejnej, dopravnej a ďalšej zelene, parkov a 

cintorínov).  

 

Agenda Odpadového hospodárstva je rozsiahla, preto tiež odporúčame posilniť ľudské zdroje, tím ľudí 

zaoberajúcich sa problematikou OH v meste, spolupracovať s odbornými organizáciami, aktivizovať 

dobrovoľníkov z tretieho sektora. 

 

8.8. Evidenčný systém odpadov 
V súčasnosti sú RFID identifikátormi označené nádoby na ZKO v IBV.  

 

Odporúčanie: do budúcna zvážiť zavedenie elektronického systému evidencie odpadov celoplošne. Je 

to nástroj, ktorým je možné sledovať produkciu odpadov u jednotlivých domácností.  

 

Elektronický evidenčný systém umožňuje: 

 

- Určiť pôvodcu odpadu až na úroveň domácnosti. 

- Zaznamenávať tvorbu jednotlivých typov odpadov. 

- Určovať mieru triedenia domácností. 

- Viesť dlhodobé štatistiky. 

- Nastaviť motiváciu za mieru triedenia odpadov alebo množstva vyprodukovaných ZKO. 

- Lepšie rozumieť správaniu obyvateľov a tak efektívnejšie nastavovať informačné aktivity. 

- Kontrolu počtu vyvezených nádob a množstva vyprodukovaných odpadov. 

- Efektívne riadiť OH a tak znižovať náklady. 

 

Takéto systémy fungujú plne automatizovane alebo polo automatizovane v závislosti na podmienkach 

a potrebách mesta/obce.  

 

Mestá, ktoré ho majú zavedený dosahujú preukázateľné výsledky pri znižovaní množstva ZKO 

a zvyšovaní podielu vytriedených zložiek. 

Tým bude možné uskutočniť aj pasportizáciu nádob v teréne a vytvoriť mapu všetkých nádob. 

 

Je to jeden z nástrojov pre prechod na PAYT. 

 

8.9. Nakladanie s jednorazovými plastami 
Vzhľadom na zmenu v legislatíve, mesto bude musieť prestať používať niektoré jednorazové plasty na 

verejných podujatiach (2022). 

 

Odporúčanie: pripraviť návrh (manuál) ako sa toto bude zabezpečovať na akciách mesta (+ na akciách 

organizovaných pod záštitou mesta) a tiež ako riešiť celkové nakladanie s odpadmi na takýchto akciách 

s dôrazom na BIO odpad. 

 

8.10. Stratégia pre polopodzemné kontajnery/stojiská 
Neexistuje stratégia pre umiestňovanie polopodzemných kontajnerov, a ani manuál pre budovanie 

stojísk. 
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Odporúčanie: Vypracovať koncepciu umiestňovania polopodzemných kontajnerov, avšak so zreteľom 

na zavedenia triedeného zberu bioodpadu z kuchýň - zvážiť, či vôbec sú polopodzemné kontajnery 

žiadúce. Vypracovať manuál pre budovanie stojísk (ideálne uzamykateľných). 

8.11. Zberný dvor 
 
Zberňa odpadov "Na Scheiblingu - skládka" je zariadenie spoločnosti HARTER-HANDLOVÁ spol. s 

r.o. na zber KO, ktoré poskytuje služby zberného dvora. Tento zberný dvor je však príliš vzdialený a 

nedostupný pre občanov mesta a preto to aj mnoho nadšencov často vzdá.  

Aj v sídle firmy na Potočnej 20 je možné odovzdať niektoré druhy odpadov. Ani tieto priestory však nie 

sú vhodné pre vybudovanie funkčného zberného dvora. 

 

Odporúčanie: Vybudovať moderný zberný dvor, dostupný čo najväčšiemu počtu obyvateľov. Do toho 

času nastaviť a zaviesť mobilný zber odpadov.  

8.12. Re use 
Dnes nie nikde vytvorený priestor na odovzdanie odpadu na prípravu na opätovné použitie. Budovanie 

re-use centier (centrá opätovného použitia) je veľkým trendom v mestách v zahraničí a už aj na 

Slovensku. Existujú tam re-use centrá, kde obyvatelia odkladajú starý nábytok, elektroniku alebo iný 

objemný odpad, ktorý sa potom zrepasuje a predáva sa za symbolickú cenu.  

 

Odporúčanie: vypracovať projekt vybudovania re-use centra. 

8.13. Stratégia nakladania s odpadmi 
 Vzhľadom na zmenu v legislatíve, mesto už nemá povinnosť vypracovať Program odpadového 

hospodárstva (ďalej len „POH“). 

Mesto by však malo mať stratégiu nakladania s odpadmi aj keď nie je treba robiť POH. 

 

Odporúčanie: Vypracovať Stratégiu nakladania s odpadmi na území mesta. 
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9. Záver  
Európsky parlament schválil ambiciózne recyklačné ciele, ktoré sú súčasťou novej legislatívy o 

spracovaní odpadov zameranej na prechod k obehovému hospodárstvu/cirkulárnej ekonomike.  

Do roku 2020 sa malo recyklovať 50% komunálneho odpadu. V roku 2025 by sa malo recyklovať aspoň 

55% komunálneho odpadu. Do roku 2030 by podiel recyklovaného odpadu mal dosiahnuť 65%. Nová 

právna úprava tiež zavádza strop na množstvo odpadu, ktorý môže skončiť na skládkach. V roku 2035 

by to malo byť maximálne 10% komunálneho odpadu. 

Ako členská krajina EÚ sme sa zaviazali tieto ciele postupne zapracovať do našej národnej právnej 

úpravy a zároveň aj tieto ciele postupne plniť v praxi.  

Samosprávy hrajú veľkú úlohu v prechode na obehové hospodárstvo a plnení cieľov recyklácie, 

nakoľko práve samosprávy sú tým článkom v celom reťazci, ktorý spája platnú právnu úpravu 

s praktickými cieľmi, ktoré ako krajina potrebujeme naplniť. Prostredníctvom samospráv vieme ciele 

pre komunálne odpady naplniť a tak postupne prejsť zo systému, kde prevláda skládkovanie odpadov 

na systém, ktorého hlavný cieľ je odpadom predchádzať alebo ich materiálovo a energeticky 

zhodnocovať. 

Mesto Handlová má záujem zaviesť opatrenia, ktoré zabezpečia práve to, aby čo najmenej 

odpadov končilo na skládkach, zvýšila sa miera triedenia. 
Predkladaná analýza sa zaoberá aktuálnou situáciou v meste Handlová - akú má daná lokalita 

vybudovanú infraštruktúru a aké sú podmienky, v ktorých funguje odpadové hospodárstvo v súčasnosti, 

aké sú množstvá materiálov, ktoré sú súčasťou odpadov produkovaných jej obyvateľmi. 

V meste Handlová sa momentálne triedi cca 35 % odpadov. V rámci prvého kroku reformy odpadového 

hospodárstva sa zamerali na zistenie potenciálu zvýšenia tejto miery triedenia a 29.6.2021 bola 

zrealizovaná Fyzická analýza odpadov. Zistilo sa, že v niektorých oblastiach je ešte značný priestor na 

znižovanie množstva ZKO vytriedením najmä BRKO, skla, textilu, plastov, papiera a neprodukovaní 

potravinového odpadu. 

Na základe zistení o súčasnom stave fungovania OH sme navrhli opatrenia, ktoré by mohli viesť 

k postupným zmenám, kde konečným cieľom je, aby mesto minimalizovalo množstvo skládkovaného 

odpadu. 

Z hľadiska fungovania samospráv je toto dôležité aj nakoľko vieme, že cena za skládkovanie sa bude 

zvyšovať. Triedený zber nefinancuje mesto, takže je pre mesto prínosom, ak sa sústredí na to, aby 

obyvatelia čo najviac odpadu triedili. 

Na záver uvádzame zoznam kľúčových krokov a rozhodnutí a niekoľko navrhovaných termínov ich 

realizácie. 
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Aktivita  Termín – určí mesto Handlová 

Doplniť na webové sídlo mesta 

www.handlova.sk informácie nachádzajúce 

sa v odporúčaniach  a vytvoriť 

harmonogram prezentácie triedenia, resp. 

predchádzania tvorby odpadov podľa 

kalendára celomestských kultúrnych 

a športových podujatí skôr, ako bude 

spustená kampaň na nové VZN. (týka sa 

bodov 8.2; 8.3; 8.9) 

Marec 2022 

Zmena VZN o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

najmä (K-BRKO v IBV) - vypracovať 

úplné znenie 

 

Zmena VZN o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (paušál pre záhradkárske 

osady/prechod na množstvový zber) - 

vypracovať úplné znenie. 

 

Doplnenie informácií na web mesta 

(harmonogramy zvozu, informácie 

o nakladaní s odpadmi) 

 

Primeraná donášková vzdialenosť pre TZ - 

0 m od ZKO v KBV. 

 

Rozširovanie siete kontajnerov na textil.  

Komunikačná kampaň na zvýšenie 

povedomia o triedenom zbere odpadov. 

 

Zber K-BRKO z IBV oddelene od zeleného 

BRKO. 

 

Spustenie hygienizácie na kompostárni.  

Opakovaná fyzická analýza odpadov.  

Vytvorenie uzavretých stojísk, ktoré by boli 

pod kamerovým systémom v záhradkárkach 

osadách. 

 

Evidencia právnických osôb + výzva na 

zapojenie do systému zberu ZKO. 

 

Evidencia ohľadne financovania OH.  

Nastaviť výšku poplatky za odpady, tak aby 

pokryli náklady na OH. 

 

Posilniť ľudské zdroje na úrade pre oblasť 

OH. 

 

Zavedenie elektronického evidenčného 

systému odpadov. Pasport nádob v KBV (aj 

PO). 

 

Pripraviť návrh realizácie verejných 

podujatí bez jednorazových plastov. 

Zapracovať do VZN. 

 

Vybudovať moderný zberný dvor, dostupný 

čo najväčšiemu počtu obyvateľov. 

 

Vypracovať projekt vybudovania re-use 

centra. 

 

Vypracovať Stratégiu nakladania s odpadmi 

na území mesta. 

 

http://www.handlova.sk/
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Komunikačná kampaň v súvislosti 

s prechodom na množstvový zber. 

 

Postupné zavedenie množstvového zberu. 

(najprv IBV, podnikatelia a záhradkárske 

osady a následne KBV) 

 

Nastavenie výšky sadzby za liter ZKO, tak 

aby boli z poplatkov pokryté náklady na 

OH a zavedenie individuálneho určenia 

intervalu odvozu ZKO. 

 


