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1. Úvod 
 

So zvyšovaním životnej úrovne rastie tvorba komunálneho odpadu (KO). Ochrana životného 

prostredia pred odpadmi, ktoré poškodzujú samotnú prírodu ako aj kvalitu života je 

primárnym cieľom odpadového hospodárstva. Základným cieľom spoločnosti sa stáva 

zníženie produkcie odpadu, predchádzanie a obmedzovanie ich vzniku. Zvýšenie 

environmentálneho povedomia výrazne napomáha k vhodnému zaobchádzaniu s KO. 

 

V diplomovej práci je poskytnutá vlastná analýza zhodnotenia zabezpečenia komunálnej 

služby - nakladanie s tuhým KO, jeho ekonomicky a environmentálne účelné nakladanie, 

zhodnotenie a zneškodnenie.  

Cieľom práce sa stáva objektívna analýza ekonomického a environmentálne účelného 

nakladania s tuhým KO v regióne Žilinského kraja so zameraním na vytvorenie vhodnej 

alternatívy nakladania s KO v regióne. Komparácia a posúdenie jednotlivých navrhovaných 

variant na zlepšenie nakladania s KO je hlavným zmyslom praktickej časti práce. 

Pre dosiahnutie stanoveného cieľa sú vytýčené nasledovné parciálne ciele: zhodnotenie 

nakladania s KO v jednotlivých okresoch Žilinského kraja, efektívnosť technológie 

nakladania, vytýčenie jednotlivých variant nezávislého nakladania s KO v regióne, náklady 

a príjmy jednotlivých variantov, identifikácia kľúčových argumentov pre najvhodnejší návrh 

nakladania s KO a ďalšie.  

Preto stanovujem hypotézu, ktorá spočíva v predpoklade návrhu vhodnejšej alternatívy 

nakladania s KO v regióne, ako je v súčasnosti, na základe ekonomického 

a environmentálneho zhodnotenia jednotlivých faktorov. Adekvátnym zneškodnením KO 

v regióne sa hospodárnejšie využijú finančné prostriedky jednotlivých obcí, určené pre 

odpadové hospodárstvo. 

Pri riešení zadania diplomovej práce využijem všetky dostupné podklady od Mestského úradu 

v Žiline, mestských úradov ostatných okresných miest v regióne, odborné podklady, platné 

právne predpisy SR a EÚ v oblasti odpadového hospodárstva. 

Pre naplnenie hlavného cieľa a ostatných parciálnych cieľov využijem metódy analýzy, 

komparácie a dedukcie. 



5 
 

2. Analýza súčasného stavu komunálneho odpadového 

hospodárstva SR 

2.1 Súčasný stav komunálneho odpadového hospodárstva 
 

Optimálna prevádzka separovaného zberu KO v obci by mala obyvateľstvo finančne 

zaťažovať čo najmenej a zároveň vytvárať podmienky pre dosiahnutie požadovanej miery 

separácie. Preto je dôležité neustále zvyšovať úroveň systému riadenia odpadového 

hospodárstva (OH) na komunálnej úrovni tak, aby zohľadňovala požiadavky všetkých 

zúčastnených strán. Dôraz musí byť kladený najmä na hospodárnosť, splnenie zákonných 

predpisov pre odpady a ochranu životného prostredia (ŽP). Integrovaný systém separovaného 

zberu (SZ) a nakladania s KO by mal využívať moderné technológie tak, aby riešil OH 

v danej oblasti komplexne a dlhodobo. (Báreková, 2011) 

2.2 Legislatíva v oblasti nakladania s odpadmi 
 

Oblasť OH bola v minulosti nedoceňovaná z hľadiska možných negatívnych dôsledkov na 

kvalitu ŽP. Koncom 80. a začiatkom 90. rokov nastáva zintenzívnenie činnosti aj v oblasti 

legislatívny v ŽP, osobitne legislatívy nakladania s odpadmi. OH, resp. problematika odpadov 

sa dostáva na rovnakú legislatívnu úroveň ako legislatívne zabezpečenie ochrany vôd, 

ovzdušia, pôdy, prírody atď. V roku 1991 bol vydaný prvý zákon o odpadoch a v roku 1992 

bolo vydané nariadenie vlády Slovenskej republiky (SR) č. 606/1992 Zb. o nakladaní 

s odpadmi. (Báreková, 2011) 

 

SR svojou legislatívou (zákony, vyhlášky, nariadenia, právne normy s regionálnou 

pôsobnosťou) upravuje evidenciu odpadov, nakladanie s odpadmi,  ustanovuje kategorizáciu 

odpadov, vydáva Katalóg odpadov a vyhlasuje program odpadového hospodárstva. Hlavný 

právny predpis, ktorý v SR upravuje nakladanie s odpadmi je Zákon č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol 

viackrát novelizovaný. V súčasnosti je v platnosti posledná novela zákon č. 258/2011 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Slovenská legislatíva 

transponuje (preberá) do svojej legislatívy direktívy Európskej únie (EÚ) aj v oblasti 

odpadov, napr. v zákone č. 386/2009 Z.z. je tak v plnom rozsahu transponovaná do legislatívy 

SR,  napr. smernica 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc.(Zita Takáčová, 2011) 
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Aktivity týkajúce sa hospodárenia s odpadmi musia byť založené na jasných pravidlách. Tieto 

stanovuje základný právny predpis zákon o odpadoch, kde hlavným princípom OH je 

uprednostňovanie prevencie vzniku odpadov pred ich tvorbou a uprednostňovanie 

zhodnocovania odpadov pred ich zneškodňovaním. Predchádzať vzniku odpadu musí byť teda 

nepochybne základným pravidlom koncepčných dokumentov OH, počnúc Programom OH 

SR (POH SR) a končiac POH pôvodcov odpadov. 

 

Ako tvrdí Kazda (2011, s. 14) „Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v súčasnosti 

pracuje na novom zákone o odpadoch, ktorý by mal zlúčiť problematiku odpadov a obalov. 

Podľa plánu legislatívnych úloh Vlády SR mal byť predložený v októbri 2011. Avšak minister 

ŽP József Nagy v novembri konštatoval, že ho v tomto volebnom období MŽP SR 

nepredloží.“  

V prílohe č. 1 je zoznam zákonov a súvisiacich predpisov v oblasti OH, keďže nakladanie 

s odpadmi v SR upravuje celý rad všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2.2.1 Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006 – 2010 

 

POH SR na roky 2006 - 2010 je základným koncepčným dokumentom pre nakladanie 

s odpadmi na území SR, ktorý nadväzuje na POH SR do roku 2005. Program jej vypracovaný 

v súlade s Metodickým pokynom Európskej komisie (EK) o spracovaní plánov OH 

a rešpektuje a rozpracováva základné princípy a hierarchiu OH deklarovanú v zákone 

o odpadoch. Zároveň sú tu premietnuté princípy riadenia OH a smerníc EÚ  s prihliadnutím 

na záväzky SR voči EÚ v oblasti nakladania s odpadmi. (LACUŠKA, 2006) 

Spracovatelia POH SR na roky 2006 - 2010 vychádzali z vyhodnotenia POH SR do roku 

2005, ktoré realizovalo Centrum OH a environmentálneho manažérstva Slovenskej agentúry 

životného prostredia (SAŽP) so sídlom v Bratislave. Predmetom vyhodnotenia POH SR do 

roku 2005 boli kvalitatívne a kvantitatívne ciele programu a záväzná a smerná časť programu. 

Nadväzne na hodnotiacu časť boli spracované závery z vyhodnotenia aktuálneho stavu 

infraštruktúry OH, identifikované nedostatky OH, formulované ciele a rámcové odporúčania 

pre jednotlivé oblasti nakladania s odpadmi na plánovacie obdobie v rokoch 2006 - 2010. 

(GALLOVIČ, 2006)       
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2.2.2 Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015 

 

POH SR predstavuje strategický dokument v OH SR na roky 2011 až  2015. Bol vypracovaný 

v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rastu. Jeho obsah zodpovedá požiadavkám 

stanoveným v legislatívnych predpisoch SR a EÚ. 

POH SR na roky 2011 – 2015 je v poradí štvrtým POH SR. Vychádza z vyhodnotenia 

predchádzajúceho POH SR na roky 2005 až 2010, z analýzy súčasného stavu a potrieb OH 

SR. Pri hodnotení stavu OH SR je potrebné uviesť, že POH SR na roky 2006 – 2010 nebol 

rozpracovaný na nižšie úrovne tak, ako požadujú §5 a §6 zákona o odpadoch. V uplynulom 

období tak neexistoval právny rámec pre plánovanie OH, čo malo za následok stagnáciu 

predovšetkým v oblasti zvyšovania podielu zhodnocovania odpadov. 

Záväzná časť POH SR je záväzným dokumentom pre rozhodovacie činnosti orgánov štátnej 

správy v OH. Krajské úrady ŽP sú povinné vypracovať programy krajov na základe cieľov a 

opatrení stanovených v dokumente POH SR. (POH SR 2011-2015) 

2.2.3 Vyhodnotenie plnenia cieľov POH SR 

 

POH SR na roky 2011 – 2015 prvýkrát v histórii obsahuje aj vyhodnotenie plnenia cieľov 

predchádzajúceho programu na roky 2006 – 2010. Bilancie však nie sú dobré – väčšina cieľov 

nebola splnená. Predovšetkým čísla v oblasti KO sú alarmujúce – viac ako 80 % KO je 

skládkovaných, menej ako 30 kg na obyvateľa je vyseparovaných odpadov, z toho minimum 

recyklovaných odpadov.  

Pod neplnenie cieľov POH SR 2006 – 2010 sa podpísalo viacero faktorov. V prvom rade 

v období rokov 2006 – 2010 bolo plánovanie v OH zaradené na posledné miesto v hierarchii 

štátnych orgánov. Nebolo rozpracované na nižšie úrovne, nevypracovali sa POH krajov 

a následne pôvodcov odpadov. 

V uvedenom dokumente boli stanovené ciele príliš ambiciózne, pri ich tvorbe nebola braná do 

úvahy realita stavu OH v SR. Taktiež veľmi nízke povedomie obyvateľov, ale aj 

zainteresovaných vrátane najvyšších štátnych predstaviteľov v oblasti vplyvu odpadov na ŽP  

a zdravie obyvateľov. Ďalšie skutočnosti, ako systém obchodovania s potvrdenkami, 

lobizmus, nedostatočná legislatíva, slabá kontrolná činnosť a nesystémové financovanie 

poukazujú na veľké nedostatky v OH.  
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Aby sa to v budúcnosti neopakovalo, je potrebné vytýčiť reálne ciele. V prípadoch, kde ciele 

vyplývajú z európskej legislatívy, je potrebné tieto prebrať, aj keď ich plnenie bude 

v podmienkach SR náročné. Systematická kontrola plnenia cieľov POH na všetkých 

úrovniach je taktiež veľmi dôležitá. (Bodíková, 2012) 

2.3 Program pôvodcu odpadu a program obce 
 

Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom 

a produkuje ročne viac než 1 tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, 

vypracúva vlastný program. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program, plní pre KO, 

ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, teda 

drobné stavebné odpady (DSO) a obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia 

odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu 

s obcou na vypracovaní spoločného programu.  

Na vypracovanie programu obce platia rovnaké skutočnosti ako pre štátnu správu. Obec je 

pri zostavovaní a aktualizovaní programu oprávnená bezplatne vyžadovať informácie 

potrebné na zostavovanie a aktualizáciu programu od každého, kto je držiteľom KO alebo 

nakladá s KO na území obce. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je 

dotknutá. 

V prípade, ak sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným spôsobom zmenia 

skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu, pôvodca odpadu je povinný svoj 

program aktualizovať a bezodkladne ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej 

správy OH. Toto ustanovenie platí rovnako aj pre obce. 

2.4 Koncept odpadového manažmentu 
 

Pôvodca odpadu spracuje v súlade so zákonmi EÚ na základe analýzy zistených skutočností 

správu, ktorú predloží generálnemu manažérovi a úradom ŽP. Súčasťou správy má byť aj 

koncepcia vypracovaná na základe analýz možných riešení. Správa musí zohľadňovať všetky 

eko-aspekty, predovšetkým vzájomnú závislosť ekológie a ekonómie, pričom výsledné 

navrhované riešenie musia akceptovať všetci účastníci uvedeného procesu. 
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Správa má veľký význam pre daný podnik aj z hľadiska jeho reklamy a prezentácie 

samotného podniku. Je len samozrejmé, že nepriaznivé vplyvy na životné a pracovné 

prostredie vytvárajú aj negatívnu reklamu danému podniku. 

Koncept odpadového manažmentu by mal obsahovať: 

- informáciu o priemyselnom odvetí a projekte podniku a zoznam všetkých častí 

podniku, 

- procesnú prezentáciu prevádzky, 

- relevantnú odpadovú prezentáciu prevádzky, 

- organizačné opatrenia pre zhodu odpadového manažmentu s právnymi predpismi a 

- odhad budúceho rastu. (Štofila, 2006) 

2.5 Nakladanie s komunálnym odpadom 
 

Pri nakladaní s odpadom platí určitá hierarchia viď obrázok č. 2.1, ktorá vychádza z účelu OH 

definovaného zákonom. OH je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 

odpadov, na znižovanie ich nebezpečnosti pre ŽP a nakladanie s odpadmi v súlade so 

zákonom o odpadoch. 

Obrázok č. 2.1 Schéma principiálneho nakladania s odpadmi. 

 
      Zdroj: (Zita Takáčová, 2011) 
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2.5.1 Ciele nakladania s komunálnym odpadom 

 

Do roku 2015 zabezpečiť nakladanie s KO v nasledovnom rozsahu 

- Zaviesť vo všetkých obciach SR triedený zber minimálne pre papier, kovy, plasty 

a sklo.  

- Zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, 

kovy, plasty a sklo a podľa možností z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú 

podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 25 % hmotnosti vzniknutých 

odpadov.  

2.5.2 Opatrenia na dosiahnutie cieľov nakladania s KO 

 

- Podporovať separovaný zber (SZ) v mestách a obciach prostredníctvom Recyklačného 

fondu (RF). 

- Celoplošne rozšíriť SZ odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek (papier, 

sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľného odpadu). 

- Zlepšovať logistiku systémov SZ podľa miestnych podmienok. 

- Zvyšovať zapojenie občanov do SZ zlepšovaním informovanosti a zvyšovaním ich 

environmentálneho povedomia. 

- Zlepšovať technické vybavenie miest a obcí pre SZ odpadov. 

- Technicko-organizačne doriešiť systém zberu nebezpečných zložiek KO, aby sa 

zabránilo ich ukladaniu na skládky ako súčasť zmesového KO. 

- Podstatne znížiť separovaný zber viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) 

a iných odpadov z obalov. 

- Separačné systémy technicko-organizačne optimalizovať na miestne podmienky 

určujúce zloženie KO (v závislosti od druhu bytovej výstavby). 

- Orientácia na integrované systémy nakladania s odpadmi uplatňovaná na regionálnej 

a nadregionálnej úrovni. 

- Pokračovať vo zvyšovaní účinnosti zberových systémov a efektívnosti zberových 

systémov. (Báreková, 2011) 

Hierarchia nakladania s KO a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO) je 

súčasťou prílohy č. 2. 
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2.6 Produkcia a zloženie komunálneho odpadu 
 

Definovať presné zloženie KO je problematické. Dostupné údaje sa často rozchádzajú 

a problémom je tiež obtiažna alebo nedokonalá analýza KO a tiež rozdiely v zložení KO 

v jednotlivých oblastiach. Zloženie KO závisí od viacerých faktorov, napr. od ročného 

obdobia, sociálno-ekonomických vplyvov, vekovej štruktúry obyvateľstva apod. 

V grafe č. 2.1 a č. 2.2 sú znázornené príklady rozdielneho zloženia KO podľa dvoch rôznych 

zdrojov. Kým graf č. 2.1 znázorňuje druhové zloženie KO, graf č. 2.2 zobrazuje výsledky 

materiálovej analýzy KO. 

Graf č. 2.1 Druhové zloženie KO 

Zdroj: (Zita Takáčová, 2011) 

Ako vyplýva z grafu č. 2.1 až 68 % KO tvorí zmesový KO. Tento odpad je neseparovaný 

a končí prevažne na skládkach a v spaľovaniach. Po materiálovej stránke v KO prevláda 

biologicky rozložiteľný odpad (BRO), ktorý samovoľne podlieha prirodzenej degradácii. Do 

BRO možno zahrnúť kuchynský a reštauračný odpad v podobe zvyškov jedla, zeleniny 

a ovocia, odpad zo záhrady a pod. BRO možno po jeho separácii pri dodržaní určitých 

podmienok úspešne recyklovať napr. kompostovaním. 

Dobre recyklovateľné sú aj nasledovné zložky: papier, sklo, plasty a kovy. Tieto zložky tvoria 

spolu s BRO okolo 80 % z celkového množstva vzniknutého KO. Kvôli ich úspešnej 

recyklácii je tiež potrebná ich separácia z KO. Približne 1 % KO tvorí nebezpečný odpad. 
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Medzi nebezpečný odpad možno zaradiť napríklad staré lieky, žiarivky, niektoré typy batérií 

a akumulátorov a pod. (Zita Takáčová, 2011)  

Graf č. 2.2 Materiálové zloženie KO 

Zdroj: (Zita Takáčová, 2011) 

2.6.1 Tvorba odpadu vo svete a v SR 

 

Vo svete sa ročne vyprodukuje 2 100 mil. ton priemyselných odpadov, z toho 338 mil. ton (16 

%) nebezpečných. EÚ vyprodukuje ročne približne 1,3 miliardy ton odpadu, pričom 40 

miliónov predstavuje nebezpečný odpad. Okrem toho sa množstvo odpadov 

vyprodukovaných v Európskom spoločenstve za posledné desaťročia stále veľmi významne 

zvyšuje. Produkcia tuhého KO v EÚ sa momentálne odhaduje na priemerne 550 kg na osobu. 

 

Na území SR sa ročne vyprodukuje asi 1,6 mil. ton KO. Na jedného obyvateľa tak pripadá 

290 kg odpadu za rok. Z KO sa vyseparuje celkovo 7 % druhotných surovín. KO je pojem 

zahŕňajúci odpad z domácností, z podnikov, ak je podobného zloženia ako domáci, uličné 

smeti, objemný odpad a odpad z mestskej zelene. Z celkového množstva KO v SR vzniká 75 

% priamo doma u obyvateľov a asi 25 % tvorí odpad z obcí podobný domovému, vznikajúci 

v podnikateľskej sfére. Najrozšírenejší spôsob zneškodňovania odpadov v SR je 

skládkovanie. (Čepiššák, 2004) 
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2.6.2 Vznik a nakladanie s komunálnymi odpadmi v SR  

 

Ročne sa na území SR umiestni na trh približne 11 – 12 miliónov ton odpadov. To znamená, 

že sú ponúknuté na zhodnotenie alebo zneškodnenie osobám oprávneným na nakladanie 

s odpadmi podľa zákona. Na stanovenie výšky produkcie KO je potrebné vychádzať okrem 

množstiev vzniknutých KO aj zo zloženia KO.  

Zloženie KO je však potrebné chápať ako podiel jednotlivých zložiek/frakcií v KO, t.j. 

potenciálne množstvá, ktoré je možné z KO vyseparovať. Kvantitatívne je to vyjadrené 

v nasledovnej tabuľke č. 2.1. 

 

Tabuľka č. 2.1 Kvantitatívne vyjadrenie zloženia KO za roky 2008 – 2010 v tonách 

Roky 2008 2009 2010 

Papier 44 814 44 830,7 48 163,3 

Sklo 38 843,7 38 519,5 42 643,4 

Plasty 18 270,9 19 784,9 22 788,8 

Kovy 20 231,1 11 135,9 10 006,8 

Bioodpady 85 854 82 752,4 94 027,1 

DSO 86 892,9 91 147 89 494,3 

Zmesový KO 1 218 040 1 212 725,2 1 209 368,5 

Zdroj: ŠÚ SR 

Z uvedených údajov je zrejmé, že papier a BRKO spolu tvoria majoritnú časť KO a sú 

rozhodujúce pre sledovanie cieľov obmedzovania ukladania BRKO na skládky odpadov. 

V absolútnom vyjadrení predstavujú značné množstvá. (1999/31/ES) 

V nasledujúcej tabuľke č. 2.2 sú zaznamenané hodnoty vzniku KO v hodnotenom období 

rokov 2006 - 2010 na území SR v tonách. 

Tabuľka č. 2.2 Vznik KO v SR v období 2006 - 2010 v tonách 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Komunálne odpady 1 623 306 

 

1 668 648 

 

 

1 772 426 

 

 

1 745 494 

 

1 808 506 

Separované zložky KO 86 208 

 

109 888 

 

 

132 920 

 

 

125 694 

 

134 662 
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Iný KO 1 339 670 1 372 697 1 451 053 1 431 963 1 461 963 

DSO 99 318 89 587 86 893 91 147 89 494 

Zdroj: ŠÚ SR 

Každoročne (od roku 2006) má vznik KO stúpajúcu tendenciu. Zvýšené množstvá odpadov 

boli vykázané v roku 2010. Na druhej strane došlo k poklesu DSO, kedy najväčšie množstvo 

bolo vyprodukované v roku 2006. Po roku 2009 nedošlo k dynamickému zvýšeniu množstva 

KO v dôsledku ekonomickej krízy, ktorá mala za následok predovšetkým útlm priemyselnej 

činnosti a tiež pre negatívny vývoj v oblasti hrubého domáceho produktu (HDP), čo sa 

následne odrazilo aj na znížení množstiev vznikajúcich odpadov.  

Pri sledovaní dvoch parametrov – vývoj hospodárstva charakterizovaný HDP (na obyvateľa a 

rok) a množstvá vznikajúcich odpadov je zreteľný rozdiel v trende medzi týmito dvomi 

parametrami, čo je pozitívnym javom viď obrázok č. 2.2 

Obrázok č. 2.2 Podiel množstiev vznikajúcich odpadov k HDP na jedného obyvateľa 

Zdroj: (POH SR 2011-2015) 

 

Napriek narastajúcemu trendu vzniku KO, je ich produkcia v celoeurópskom meradle 

minimálna a SR sa v tomto štrukturálnom indikátore nachádza na chvoste rebríčka 

európskych krajín. V SR vzniklo v roku 2010 vyše 1,8 mil. ton KO, čo na obyvateľa 

predstavuje cca 333 kg KO. V porovnaní s inými členskými štátmi sa SR každoročne radí 
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medzi štáty s najnižším množstvom vzniknutých KO na obyvateľa. V grafe č. 2.3 sú 

zobrazené hodnoty vzniku KO v kg/obyvateľa v sledovanom období 2006 – 2010.  

 

Graf č. 2.3 Vznik KO v kg/obyv. v rokoch 2006 - 2010 

Zdroj: ŠÚ SR  

 

2.7 Separovaný zber komunálnych odpadov 
 

Separovaný zber KO (t.j. odpadov od občanov) je zber oddelených zložiek KO. Jedná sa o 

mechanické oddelenie (napr. manuálne) určitej časti odpadu a jej umiestnenia do samostatnej 

nádoby na to určenej. Hlavný význam SZ odpadov spočíva vo zvyšovaní environmentálneho 

povedomia občanov, ktorý musia pochopiť naliehavosť problematiky OH  v náraste množstva 

odpadov a separovaním sa tak do určitej miery podieľať na trvalo udržateľnom rozvoji. SZ 

KO je možné nahradiť primárne surovinové zdroje a šetriť tak ŽP. 

V SR platí od 1.1.2010 povinnosť pre obce zaviesť povinný separovaný zber pre 4 zložky 

KO: papier, plasty, sklo a kovy. Povinnosť zaviesť separovaný zber aj pre BRO bola na 

základe požiadaviek Združenia miest a obcí Slovenska odložená na neskorší termín z dôvodu 

dobudovania infraštruktúry OH na úrovni obcí (kompostárne). Okrem týchto zložiek 

separovaného zberu KO je zavedený aj zber iných, predovšetkým nebezpečných zložiek 

(napr. použitých batérií a akumulátorov, rozpúšťadiel a farieb, elektroodpadov a pod.). (POH 

SR 2011-2015) 
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Z grafu 2.4 je zjavné, že SZ má každoročne stúpajúcu tendenciu, aj keď v roku 2009 je pri 

určitých zložkách zaznamenaná určitá stagnácia, ba až pokles. Napriek týmto ukazovateľom 

sa očakáva, že množstvá vyseparovaných odpadov budú každoročne rásť, na čom sa 

podieľajú viaceré investičné projekty podporené z RF, Environmentálneho fondu (EF) a z 

fondov EÚ.  

 

Graf č. 2.4 Vývoj separovaného zberu štyroch povinných zložiek KO v SR (tony) 

Zdroj: ŠÚ SR 

2.7.1 Moderné trendy v systéme zberu KO 

 

KO sa zhromažďuje v mieste vzniku, t.j. v domácnostiach, administratívnych centrách, 

u fyzických osôb, v priemysle a pod. do nádob k tomu zvlášť určených. V súčasnej dobe sa 

vyrába celá rada odpadových košov rôznych typov, tvarov a veľkostí.  

Na netriedený KO slúžia plechové alebo plastové nádoby o objeme od 70 do 1 100 l. 

Najčastejšie majú šedú alebo čiernu farbu. 

Na triedený zber odpadu slúžia farebné nádoby o objeme od 240 l do 3 m
3
, niekedy i viac. 

Používajú sa plastové popolnice, kontajner s upraveným vekom, alebo zvony – vždy záleží na 

tom, aký zvozový prostriedok tieto nádoby vyprázdňuje. (Hlavatá, 2007) 
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Ako tvrdí Báreková (2011, s. 19) „Obce by mali zamerať svoju pozornosť hlavne na 

zefektívnenie činnosti SZ. Vývoj komunálnej techniky ponúka nové riešenia, ktoré 

v konečnom dôsledku neprinášajú len úsporu nákladov, ale poskytujú občanom možnosť 

vyúčtovania poplatkov za odvoz a zneškodnenie KO podľa princípu „plať, koľko vyhodíš“, 

a to je v našich podmienkach podstatný motivačný faktor pre separovanie odpadu 

v domácnostiach.“ 

Systém triedeného zberu KO je založený na účasti občanov a ich snahe separovať z neho 

recyklovateľné zložky, umiestniť ich do určených zberných nádob, a tým znížiť množstvo 

svojho zvyškového KO na minimum. Táto snaha však musí byť podporená takým systémom 

poplatkov, ktorý vychádza z presných záznamov o množstve vzniknutého nerecyklovateľného 

odpadu v jednotlivých domácnostiach. 

Výber vhodnej techniky zberu je v prvom rade závislý od regionálnych podmienok v mieste 

jeho využitia. Ide hlavne o zhodnotenie topografie, hustoty obyvateľstva, dopravných 

podmienok a typu zástavby na danom území. 

Pre husto osídlené oblasti vo väčších mestách je vhodná metóda váženia vhadzovaného 

množstva odpadu do spoločného kontajnera. Veľkokapacitný kontajner so zabudovanými 

lisovacím zariadením je ideálny pre veľké sídla s výškovou zástavbou. 

Druhá metóda, teda váženie nádoby na odpad počas jej vyprázdňovania do zberového vozidla, 

využijú skôr oblasti s vidieckou zástavbou a nízkou hustotou obyvateľstva. 

Obe metódy však spĺňajú základnú podmienku, a tou je spravodlivý systém poplatkov pre 

pôvodcov odpadu, ktorý dokáže výrazne zvýšiť úroveň separovania odpadu a zároveň znižuje 

celkové množstvo zvyškového KO. Skúsenosti zo zavedenia takýchto techník zberu 

v rôznych európskych mestách a obciach sú jednoznačne pozitívne. Okrem zvýšenia miery 

recyklácie takmer o 20 % sa znížil základný poplatok na odvoz odpadu v priemere o 15 % 

a celkový prístup občanov k separovaniu sa stal zodpovednejší. (Multipress, 2007) 

Aj keď súčasná situácia v separovaní a zbere KO v SR nie je zďaleka uspokojivá, je tu reálna 

možnosť dostať sa v relatívne krátkom čase na úroveň vyspelých štátov ako je Nemecko, 

Rakúsko či Švajčiarsko, kde má separovanie už dlhoročnú tradíciu a ich skúsenosti sú pre nás 

neoceniteľné. Finančná podpora nových projektov je možná zo strany RF, EF, alebo 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja či Kohézneho fondu. Je len na vedení miest a obcí, 

do akých technológií sa rozhodnú investovať. (Báreková, 2011) 
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2.7.2 Anketa separovania odpadu 

 

Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý bol v roku 2006 vykonaný Občianskym združením 

CEPTA, až 95 % Slovákov považuje triedenie odpadu za dôležité, nemajú však dostatočne 

vytvorené podmienky na triedenie. Zároveň však až 85 % Slovákov by motivovalo k triedeniu 

KO práve zníženie poplatkov za odpad.  

V súlade s prieskumom uverejneným na internetovej stránke Separuj odpad, ktorá začala 

v roku 2010 a trvá dodnes sa takmer 51 % hlasujúcich (z 1763 celkového počtu hlasujúcich) 

ľudí zhodlo, že triedi biologický odpad. Takmer 14 % uvádza, že má záujem separovať, avšak 

nemá možnosť. BRO neseparuje takmer 7 % hlasujúcich. (Separuj odpad, 2012) 

3. Financovanie odpadového hospodárstva 

 

Vývoj v oblasti vlastníckych vzťahov (prudké zvýšenie podielu súkromného sektora) a vstup 

SR do EÚ zásadným spôsobom zmenili štruktúru disponibilných investičných zdrojov na 

financovanie rozvoja infraštruktúry OH. 

Realizácia cieľov OH v SR predpokladá použitie finančných prostriedkov z viacerých, ďalej 

uvedených zdrojov: 

 Povstupové fondy Európskej únie (Kohézny fond a štrukturálne fondy). 

 Recyklačný fond (neštátny zdroj). 

 Environmentálny fond (štátny zdroj). 

 Súkromné finančné zdroje (domáce a zahraničné). 

Zatiaľ čo povstupové fondy EÚ sú finančným nástrojom EÚ vytvoreným na pomoc novým 

členským krajinám, štátny EF pokrýva potreby aktivít patriacich do pôsobnosti MŽP SR 

a neštátny RF je zriadený výlučne pre potreby rozvoja OH. (Báreková, 2011) 

3.1 Operačný program životné prostredie 
 

Operačný program životné prostredie (OPŽP) je schválený na roky 2007 – 2013. Jeho 

globálnym cieľom je zlepšenie stavu ŽP a racionálne využívanie zdrojov prostredníctvom 

dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR 

a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja. 
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OPŽP je členený na jednotlivé prioritné osi, pričom os 4 je zameraná na OH. Jednotlivé 

operačné ciele prioritnej osi 4 sú znázornené v tabuľke č. 3.1. Odhad očakávaných výdavkov 

z OPŽP, prioritnej osi 4 (na základe stavu k 31.12.2010) v rokoch 2011 - 2014 je uvedený 

v tabuľke č. 3.1  

 

Tabuľka č. 3.1 Odhad očakávaných výdavkov (v Eur) pre programový dokument OPŽP 

OPŽP 2007 - 2013 2011 2012 2013 2014 

4 Odpadové hospodárstvo 286 064 839 55 392 769 242 861 0 

4.1 Podpora aktivít v oblasti SZ 82 285 750 22 187 416 0 0 

4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie 

odpadov 
129 527 542 28 199 300 0 0 

4.3 Nakladanie s nebezp. odpadmi 

spôsobom nepriaznivým pre ŽP 
4 380 683 319 383 0 0 

4.4 Riešenie problematiky 

environmentálnych záťaží vrátane ich 

odstraňovania 

268 174 242 861 242 861 0 

4.5 Rekultivácia a uzatváranie skládok 

odpadov 
69 602 691 4 443 810 0 0 

Zdroj: MŽP SR 

3.2 Environmentálny fond 
 

Je štátny fond zriadený zákonom č. 587/2004 Z.z. na uskutočňovanie štátnej podpory 

starostlivosti o ŽP. Formami poskytnutia podpory z EF sú úver alebo dotácia. 

Pre poskytnutie prostriedkov EF na OH možno vztiahnuť všetky nasledovné prípady 

- Podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky 

na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. 

- Podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu 

ŽP. 

- Podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie. 

- Podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie. 

- Podporu odstraňovania následkov havárie (§ 21 ods. 4 zákona o odpadoch). 

V rokoch 2005 až 2010 boli z prostriedkov EF podporené projekty v oblasti rozvoja OH v 

celkovej výške viac ako 23 miliónov Eur. viď tabuľka č. 3.2. 



20 
 

Tabuľka č. 3.2 Poskytnutá podpora formou úveru a dotácie z EF pre oblasť rozvoja OH za 

roky 2005 - 2010 v Eurách. 

Rok Úver Dotácia 

2005 0,00 2 502 821,48 

2006 0,00 1 994 954,52 

2007 2 320 952,01 3 719 511,39 

2008 12 220 136,77 9 846 624,76 

2009 3 135 446,00 4 360 715,44 

2010 143 000,00 1 403 023,74 

Spolu 17 819 534,78 23 827 651,33 

Zdroj: EF 

3.3 Recyklačný fond 
 

Je to neštátny účelový fond, ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov 

komodít povinných platiť príspevky v zmysle zákona. Jeho primárnou funkciou je 

z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty 

zakladajúce a rozvíjajúce SZ  a zhodnotenie niektorých druhov odpadov. 

Ďalšou funkciou je finančná podpora obciam a ich združení na podporu separovania odpadu, 

jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie, podpora propagácie zberu a zhodnocovania 

odpadov na tiež podpora výskumu a vývoja nových recyklačných technológií. (Zita Takáčová, 

2011) 

Prehľad príspevkov výrobcov a dovozcov do RF a poskytnutých prostriedkov v rokoch 2005 

– 2010 je uvedený v tabuľke č. 3.3  

Tabuľka č. 3.3 Príspevky a poskytnuté prostriedky Recyklačného fondu v rokoch 2005 - 2010 

Rok Príspevky prijaté do RF (€) 
Prostriedky poskytnuté 

z RF (€) 

2005 21 435 295 16 073 660 

2006 18 754 040 15 087 235 

2007 19 693 202 14 658 053 

2008 18 519 566 22 255 491 

2009 14 175 146 25 331 792 

2010 12 423 430 10 732 837 
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Spolu 105 000 679 104 139 068 

Zdroj: RF 

3.4 Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 

(v znení neskorších predpisov) majú obce právo vyberať poplatky za nakladanie s KO a DSO 

od občanov a od právnických osôb, ktoré užívajú nehnuteľnosti na území obce. Obec si 

stanoví výšku poplatku vo svojom všeobecne záväznom nariadení (VZN). Tieto oscilujú od 5 

do 40 Eur v závislosti od veľkosti obce, spôsobu konečného zneškodnenia odpadov, ako aj od 

spôsobu zabezpečenia SZ zložiek KO.  

 

V súčasnosti v SR neexistuje štatistika, ktorá by sa zaoberala zberom z vyhodnocovaním 

údajov o príjmoch obcí z miestneho poplatku za KO a DSO. Vo všeobecnosti však väčšina 

obcí, predovšetkým malých obcí s počtom obyvateľov do 2000, dotuje OH z rozpočtu obce, 

pretože príjmy z miestnych poplatkov nepokryjú reálne náklady spojené s nakladaním s KO 

na území obce. (POH SR 2011-2015) 

3.5 Princíp „znečisťovateľ platí“ 
 

Tento základný princíp európskej environmentálnej legislatívy je implementovaný v SR 

niekoľkými finančnými mechanizmami. Z pohľadu KO je založený na poplatkoch občanov – 

fyzických osôb za zber, prepravu a nakladanie s KO, pričom príjem za tieto služby sa používa 

na financovanie systému komunálneho OH.  

 

Pôvodcom KO je občan – fyzická osoba a za systém zberu a nakladania s KO je zodpovedná 

obec, ako tzv. „hlavný manažér“ komunálneho OH. Pôvodca odpadov - občan platí v zmysle 

zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za KO a DSO obci poplatok, ktorý stanovuje obec, pričom jeho výška 

závisí od miestnych podmienok a systému zberu KO v závislosti od nákladov na celý systém 

nakladania s KO v danej obci.  

 

Obec následne rešpektuje princíp „znečisťovateľ platí“ ako medzičlánok a odpad sa 

v závislosti od jeho druhu, vlastností a miestnych a regionálnych podmienok, v zmysle 

hierarchie OH ďalej odovzdáva na  zhodnotenie alebo zneškodnenie.  
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Princíp znečisťovateľ platí je prenesený i do systému zneškodňovania odpadov skládkovaním. 

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za 

uloženie odpadov odviesť zákonný poplatok za uloženie odpadov obci, v ktorej katastrálnom 

území sa skládka odpadov nachádza. Obec môže výnos z poplatkov použiť výlučne na 

financovanie OH. Zákonom č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov bolo 

znevýhodnené skládkovanie BRO.  

3.6 Súkromné investičné zdroje 
 

Odhad finančných prostriedkov zo súkromných zdrojov, či už od domácich alebo 

zahraničných podnikateľských subjektov treba spájať predovšetkým so spolufinancovaním 

investičných akcií, ktorým je poskytnutá pomoc zo zdrojov EÚ a RF. Možnosti, ktoré 

poskytujú povstupové fondy, aktivizujú aj investorov zo súkromnej sféry, preto možno 

očakávať významný príspevok do investícií aj z tejto oblasti. 

3.6.1 Zdroje kolektívnych a oprávnených organizácií 

 

Výrobcovia elektrozariadení a povinné osoby zo zákona o obaloch sa za účelom plnenia 

povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a zo zákona o obaloch združujú do 

kolektívnych a oprávnených organizácií. Tieto organizácie zabezpečujú pre svojich členov 

plnenie limitov pre zber, zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov a odpadov z obalov.  

 

Kolektívne organizácie zabezpečujú spätný odber elektroodpadov z predajní elektrozariadení 

svojich členov, ako aj zber a spracovanie elektroodpadov v autorizovaných zariadeniach na 

spracovanie elektroodpadu. Od svojich členov vyberajú príspevky, z ktorých sú financované 

náklady spojené so zabezpečením týchto činností. Na základe výročných správ kolektívnych 

organizácií sa dá odhadnúť, že ročne sa do systému kolektívnych organizácií dostane takmer 

15 miliónov Eur.  

3.6.2 Zdroje pôvodcov a držiteľov odpadov 

 

Pôvodcovia a držitelia odpadov na základe požiadaviek zákona o odpadoch sú tí, ktorí majú 

povinnosť zabezpečiť (a samozrejme zaplatiť) nakladanie s odpadmi, ktoré ich činnosťou 

vznikli. Ceny za nakladanie s odpadmi sú predmetom obchodných zmlúv medzi pôvodcami 

(držiteľmi) odpadov a spoločnosťami, ktoré nakladajú s odpadmi.  
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3.6.3 Poplatky za uloženie odpadov na skládky odpadov 

 

Podľa zákona č. 17/2004 Z.z. pôvodcovia a držitelia odpadov, ktorí ich ukladajú na skládky 

odpadov, musia platiť poplatky za ukladanie odpadov na skládky odpadov. Hrubý odhad 

výšky výnosov z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov je uvedený v tabuľke č. 

3.4. Interval v odhade spôsobuje sadzba pre KO, ktorá závisí od počtu vyseparovaných 

zložiek zo zmesového KO. 

Tabuľka č. 3.4 Hrubý odhad výnosov z poplatkov za ukladanie odpadov na skládky 

Rok 
Hrubý odhad výnosov z ročných poplatkov za ukladanie 

odpadov na skládky (mil. Eur) 

2005 5 – 6,1 

2006 13 – 15,5 

2007 21,5 – 25,8 

2008 31 – 38 

2009 27,8 – 35 

Zdroj: (POH SR 2011-2015) 

V období rokov 2011 – 2015 sa očakáva legislatívna úprava, ktorá bude znamenať zvýšenie 

sadzby pre prepočet poplatkov za ukladanie odpadov na skládky odpadov, čo spôsobí vyššie 

náklady spojené so skládkovaním odpadov a následkom bude, že odpady budú vo väčšej 

miere zhodnocované. (POH SR 2011-2015) 

4. Návrh riešenia nakladania s komunálnym odpadom v 

regióne 
 

4.1 Charakteristika záujmového územia 
 

V tabuľke č. 4.1 sú uvedené základné informácie o jednotlivých krajoch v SR. Žilinský 

samosprávny kraj (ŽSK) s počtom obyvateľov 698 274 ku 31.12.2010 sa zaraďuje na 4. 

miesto v porovnaní medzi krajmi s podielom 12,8 % na úhrne SR. Z celkového počtu 

obyvateľov je 51,0 % žien. S hustotou osídlenia 102,6 obyvateľov na km
2
 je piatym 

najobývanejším krajom SR. V ŽSK sa nachádza 315 obcí, z toho 18 so štatútom mesta. Počet 

obcí spolu je vrátane 4 vojenských obvodov za celé územie SR. Výmera územia ŽSK je 3. 

najväčšia v porovnaní s ostatnými siedmymi krajmi v SR. Stupeň urbanizácie predstavuje 

podiel obyvateľov bývajúcich v mestách na celkovom počte obyvateľov. Za zmienku stojí, že 

ŽSK má jeden z najnižších stupňov urbanizácie.  



24 
 

Tabuľka č. 4.1 Všeobecné charakteristiky o krajoch SR za rok 2010 

Kraj, SR 
Rozloha 

v km
2
  

Obyvateľstvo  

Hustota 

obyvateľstva 

na km
2
  

Počet obcí  

 
Stupeň 

urbanizácie 

k 31.12.200

7 
spolu z toho 

mestá 

Bratislavský 2 053 628 686 306,3 73 7 81,71 

Trnavský 4 147 563 081 135,8 251 16 48,13 

Trenčiansky 4 502 598 819 133,0 276 18 56,41 

Nitriansky 6 344 704 752 111,1 354 15 46,47 

Žilinský 6 809 698 274 102,6 315 18 49,90 

Banskobystrický 9 454 652 218 69,0 516 24 53,21 

Prešovský  8 974 809 443 90,2 666 23 49,76 

Košický 6 754 780 000 115,5 440 17 55,39 

SR spolu 49 036 5 435 273 110,8 2 891 138 54,68 

Zdroj: ŠÚ SR 

V ŽSK je možné pozorovať výrazné zmeny v demografickom vývoji, ktoré sú odrazom 

ekonomickej a sociálnej situácie kraja. Prejavujú sa dlhodobejšie tendencie spomaľovania 

reprodukcie obyvateľstva. Celkový ročný prírastok (rok 2010) na 1 000 obyvateľov 

predstavoval 1,11. Priemerný vek za rok 2010 predstavoval 38,01 a bol vyšší u žien.  

4.1.1 Administratívne členenie Žilinského kraja 

 

Podľa územno-správneho usporiadania v zmysle zákona NR SR č. 221/1996 Z.z. sa ŽSK 

člení na 11 okresov, viď tabuľka č. 4.2 Rozlohou najmenším okresom je Kysucké Nové 

Mesto (173,7 km
2
) a najväčší okres Liptovský Mikuláš (1 341,1 km

2
), ktorý je zároveň 5. 

najväčším okresom v SR (zo 79 okresov). 

Tabuľka č. 4.2 Všeobecné charakteristiky ŽSK k 31.12.2010 

Okres 

ŽSK 

Rozloha 

v km
2
  

Obyvateľstvo  

Hustota 

obyvateľstva 

na km
2
  

Počet obcí  

 

Spolu 
Z toho 

mestá 

Bytča 281,6 31 111 110 12 1 

Čadca 760,6 92 259 121 23 3 

Dolný Kubín 491,9 39 553 80 24 1 

Kysucké Nové 

Mesto 
173,7 34 014 196 14 1 

Liptovský Mikuláš 1 341,1 73 253 55 56 2 

Martin 735,7 97 640 133 43 2 

Námestovo 690,5 59 754 87 24 1 
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Ružomberok 646,8 59 113 91 25 1 

Turčianske Teplice 392,8 16 659 42 26 1 

Tvrdošín 478,9 36 147 75 15 2 

Žilina 815,1 158 771 195 53 3 

Zdroj: ŠÚ SR 

Z tabuľky č. 4.2 je možné vidieť, že okresy Kysucké Nové Mesto, Žilina a Martin sú v ŽSK 

najhustejšie osídlené. Najviac obyvateľstva v rámci ŽSK žije v okrese Žilina 158 771, čo je 

22,7 % z celkového úhrnu kraja. Najmenej obývaným okresom s počtom 16 659 obyvateľov 

sú Turčianske Teplice (2,4 % zo sumárneho počtu kraja). Koncentrácia obyvateľstva je 

dôležitá z ekonomického hľadiska, pretože ovplyvňuje výšku dopravných nákladov na zber 

a transport odpadu.  

Konkrétny prehľad okresných miest Žilinského kraja je zobrazený v mapovej prílohe č. 3. 

4.1.2 Geografické členenie  

 

ŽSK sa nachádza na severe stredného Slovenska. Na severozápade hraničí s ČR, na severe 

s Poľskom, na východe s Prešovským, na juhu s Banskobystrickým a na juhozápade 

s Trenčianskym krajom. Z pohľadu historických oblastí do tohto kraja patria Kysuce, Liptov, 

Orava a Turiec. 

Územie je pomerne hornaté a z geomorfologického hľadiska spadá do Západných Karpát. 

Rieka Váh ho rozdeľuje na severozápadné Slovensko – moravské Karpaty (Javorníky, Biele 

Karpaty) a juhovýchodnú Fatransko – tatranskú oblasť (Malá Fatra, Strážovské vrchy). 

Hornatému charakteru územia zodpovedá nižšia kvalita pôd.   

4.1.3 Cieľ práce a metodologické východiská 

 

Záujmové územie, v ktorom sú aplikované návrhy riešenia nakladania s KO je vymedzené na 

11 okresov ŽSK, viď tabuľka č. 4.2. Ich spoločným cieľom je komplexné a dlhodobé riešenie 

nakladania s KO. Rozsah kompetencií obcí v oblasti zabezpečovania verejných služieb 

narastá s prebiehajúcim procesom decentralizácie verejnej správy. Obce ŽSK sa pri výkone 

samosprávy starajú o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov. Zabezpečujú zber, 

výkup, triedenie, zhromažďovanie, prepravu, zneškodňovanie a využívanie KO.  
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Verejná služba nakladanie a odvoz tuhého KO a DSO vyplýva obciam zo zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Daná verejná služba sa 

v odbornej literatúre často označuje pojmom komunálna služba. (Balážová, 2011) Logistický 

systém riadenia OH na úrovni miestnej samosprávy (t.j. na úrovni miest, obcí a ich združení) 

musí predovšetkým vychádzať z požiadaviek zákona o odpadoch a s ním súvisiacej 

legislatívy. 

Cieľom práce sa stáva objektívna analýza ekonomického a environmentálne účelného 

nakladania s tuhým KO v regióne Žilinského kraja so zameraním na vytvorenie vhodnej 

alternatívy nakladania s KO v regióne. Situácia v zabezpečovaní verejnej služby – nakladanie 

a zhodnocovanie KO je v jednotlivých obciach SR rozdielna. Je to spôsobené rôznymi 

faktormi, predpokladmi a podmienkami, ktorými obce disponujú. Dobre fungujúce služby 

v obciach sú podstatným predpokladom spokojnosti ich obyvateľov. 

4.1.4 Množstvo odpadov a jeho zloženie v regióne 

 

Aktuálne množstvo vzniknutého odpadu v obci je možné určiť na základe váženia všetkého 

odvezeného odpadu. Zloženie odpadu by sa malo analyzovať každé dva roky. Potom je 

potrebné čo možno najpresnejšie stanoviť činitele ovplyvňujúce vývoj množstva a zloženia 

odpadu, pretože nesprávne odhady môžu viesť k vyšším nákladom a environmentálnemu 

zaťaženiu v dôsledku predimenzovania celého systému. (Báreková, 2011) 

V grafe č. 4.1 je zobrazená produkcia odpadov za jednotlivé okresy ŽSK v roku 2010. 

Z tabuľky je zrejmé, že najviac odpadov bolo vyprodukovaných v okrese Žilina (42 %), 

Martin (15 %), Ružomberok a Turčianske Teplice. Naopak najmenej odpadu vyprodukoval 

okres Bytča, v porovnaní s ostanými okresmi sa podieľa len 1 % na tvorbe odpadu za ŽSK. 

Spolu sa za ŽSK vyprodukovalo 1 359 936,94 ton odpadu, čo je 13 % podiel v porovnaní 

s ostatným krajmi v SR - ŽSK sa tak radí na 4. miesto v komparácii medzi krajmi SR 

v produkcii odpadu. 
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Graf č. 4.1 Produkcia odpadu v okresoch ŽSK za rok 2010 v tonách 

Zdroj: ŠÚ SR 

4.1.5 Množstvo vzniknutého odpadu v ŽSK je ovplyvňované 

 

- Trendom výroby spotrebiteľských výrobkov (zmena výroby výrobkov 

z jednorazového použitia na viacrázové môže znížiť množstvo odpadu). 

- Hrubým domácim produktom (čím vyšší HDP, tým viac odpadu vzniká). 

- Veľkosťou domácností (čím sú domácnosti početnejšie, tým v nich vzniká v priemere 

na jedného člena menej odpadu). 

- Životnou úrovňou (čím vyššia životná úroveň, tým viac odpadu). 

- Preventívnymi opatreniami na zníženie množstva odpadov (napr. podpora servisných 

prác, zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov). (Báreková, 2011) 

4.1.6 Opatrenia na zníženie množstva odpadu 

 

- Zvyšovanie environmentálneho povedomia u ľudí a priaznivý vplyv na mládež 

(výučba na školách) k separovaniu odpadu. 

- Motivácia občanov k separovaniu odpadu (na základe princípu „plať, koľko 

vyhodíš“). 

- Vytvorenie vhodných podmienok pre SZ (zberné nádoby v blízkosti obydlí). 

- Zaviesť systém na zber BRO v obciach , podpora domového kompostovania. 
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- Využitie konečného produktu (kompostu), pre výsadby zelene v obciach, rekultivácie 

a revitalizácie environmentálne znevýhodnených lokalít. 

4.1.7 Množstvo KO a jeho zloženie 

 

V nasledovnom grafe č. 4.2 je porovnaný vyprodukovaný KO v tonách pre ŽSK v rokoch 

2006 – 2010. Pričom najviac KO bolo vyprodukovaného v roku 2010, konkrétne 229,741 ton. 

Množstvo KO sa každým rokom zvyšovalo. 

Graf č. 4.2 Porovnanie vyprodukovaného KO za ŽSK v tonách 

Zdroj: ŠÚ SR 

V nasledujúcej tabuľke č. 4.3 je zobrazené množstvo KO vyprodukovaného v ŽSK za rok 

2010, pričom sa KO delí na separované zložky, nebezpečný odpad, odpady zo záhrad 

a parkov, iné KO a DSO. Za zmienku stojí, že z celkového množstva KO sa vyseparovalo len 

cca 8 % odpadu.  

Tabuľka č. 4.3 Množstvo KO vyprodukovaného ŽSK za rok 2010 v tonách 

Žilinský kraj Množstvo KO v tonách 

Komunálny odpad spolu 229 741 

Separované zložky KO 17 626 

Separované zložky KO z toho: 

nebezpečný odpad 
738 
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Odpady zo záhrad a parkov 18 978 

Iné komunálne odpady 183 907 

Drobné stavebné odpady 9 231 

Zdroj: ŠÚ SR 

Tvorba KO za jednotlivé okresy ŽK v roku 2010 je uvedená v nasledovnom grafe č. 4.3. 

Z údajov vyplýva, že podielom jednotlivých okresov ŽSK na celkovej tvorbe KO v roku 2010 

sa najviac podieľal okres Žilina s 21 %, za ním okres Martin s 16 % a na tretej pozícii je okres 

Liptovský Mikuláš s 12 %. 

Graf č. 4.3 Podiel jednotlivých okresov na celkovej tvorbe odpadu v roku 2010  

Zdroj: ŠÚ SR 

4.1.8 Súčasný stav OH mesta Žilina 

 

Nakladanie s KO v krajskom meste Žilina, zabezpečuje od roku 1991 Združenie T+T, s.r.o. 

so sídlom na Ul. Andreja Kmeťa 18 v Žiline. Spoločnosť poskytuje nasledovné služby. 

- Zber, prepravu a odvoz odpadu. 

- Separovaný zber odpadu. 

- Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadu skládkovaním. 

- Kompostovanie odpadu. 

- Čistenie komunikácií a verejných priestranstiev. 

- Údržba verejnej zelene. 
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Spoločnosť T+T, a.s. ročne nakladá s cca 30 000 tonami odpadu z mesta Žilina. Viď príloha 

č. 4. 

Odvoz odpadu, ako hlavnú prepravnú činnosť pre Žilinský kraj zabezpečuje taktiež T+T, 

s.r.o. V ŽSK predstavuje zvozovú oblasť 365 tisíc obyvateľov, čo reprezentuje 7 % celého 

slovenského trhu. V mestách Žilina, Vrútky, Kysucké Nové Mesto a Ružomberok spoločnosť 

zabezpečuje SZ odpadu v druhotnej skladbe papier, sklo a plasty. Na obrázku č. 4.1 je 

zachytený odvoz separovaného  odpadu za ŽSK. (T+T, 2012) 

Obrázok č. 4.1 Odvoz separovaného odpadu za ŽSK (T+T, 2012) 

 

4.2 Základné charakteristiky územia pre produkciu odpadu 
 

Aby bolo možné odhadnúť tvorbu KO v jednotlivých hlavných okresných mestách ŽSK na 

niekoľko nasledujúcich rokov, je potrebné zhromaždiť informácie o demografickom vývoji 

obyvateľstva na danom území za posledné 3 roky, vývoja množstva KO vzniknutých 

v jednotlivých obciach za posledné 2 roky, hustoty obyvateľstva z tabuľky č. 4.2 a počtu 

samostatných domácností. Priemerná hustota osídlenia je 442,3 na km
2
, pričom najvýraznejší 

počet obyvateľov na km
2
 predstavuje hlavné krajské mesto Žilina.  

V tabuľke č. 4.4 sú prehľadne uvedené základné charakteristiky všetkých 11 obcí ŽSK, 

respektíve hlavných okresných miest. Informácie sú získané zo Štatistického úradu SR 

a z jednotlivých mestských úradov, na základe Zákona č.  211/2000  o slobodnom prístupe 

k informáciám. Údaje z jednotlivých obcí sú uvedené z ročného výkazu o KO z obce. 
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Sledované obdobie prestavuje roky 2009 a 2010, kedy boli vyprodukované nasledovné 

množstvá KO (viď tabuľka č. 4.4). Z tejto tabuľky vyplýva, že dané územie má rozlohu 660 

km
2
, s počtom obyvateľov 302 108. Počet samostatných domácností je 116 179 spolu za 

všetky obce.  

Tabuľka č. 4.4 Hlavné okresné mestá ŽSK pre SZ a nakladanie s KO 

Zdroj: ŠÚ SR, Mestské úrady, vlastné spracovanie 
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4.2.1 Prognóza vývoja produkcie KO  

 

Pre porovnanie a získanie relevantných a objektívnych výsledkov boli použité hodnoty 

ukazovateľa množstva KO prepočítané na jedného obyvateľa okresu.  

Pre rok 2009  
           

       
          371,34 kg/obyv. 

Pre rok 2010  
          

       
          403,18 kg/obyv. 

Množstvo KO prepočítané na jedného obyvateľa okresu sa medziročne (porovnávaný rok 

2009 a 2010) zvýšil o 31,84 kg/obyv. 

(371,34 + 403,18) 774,52 .......................... 100 % 

(371,34 – 403,18) 31,84 .............................    x % 

     

      
 = 

 

   
 

x = 4,11 %  

Na základe priemernej hodnoty množstva KO každého okresného mesta vyplýva, že 

množstvo vzniknutého KO na obyvateľa obce medziročne stúpol v priemere o 4,11 %. 

Medziročný rast množstva vzniknutého KO na obyvateľa je pochopiteľný, pretože hodnoty 

zahŕňajú množstvo odpadu vniknutého v okresných mestách ŽSK, kde je tvorba na osobu 

takmer dvojnásobná oproti vidieckemu obyvateľstvu. 

Pre predpokladaný vývoj množstva KO v záujmovom území ŽSK je stanovená dlhodobá 

prognóza vývoja produkcie KO. V nej je potrebné zohľadniť aj zmeny v európskej legislatíve, 

ktoré sa v krátkej dobe odrazia v legislatíve SR. Po roku 2013 nie je predpoklad výrazného 

zvyšovania tvorby KO v prepočte na obyvateľa z dôvodu zavedenia povinného SZ vo 

všetkých obciach SR a taktiež prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES. 

(Báreková, 2011) 

Pravdepodobný vývoj ustálenia produkcie množstva KO sa očakáva na území ŽSK (na 

základe stabilizačného trendu) preto je stanovené prognózované obdobie na 6 rokov od 

posledných reálne získaných údajov od obcí za rok 2010. Rok 2010 je možné považovať za 

tzv. východiskový a rok 2016 za tzv. cieľový rok. 
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Pomocou nasledujúceho vzťahu sú stanovené očakávané priemerné množstvá KO na 

obyvateľa v cieľovom roku 2016. (Báreková, 2011) 

     KOn = KOm (   
    

   
)
   

    
(4.1)

 

kde: 

KOn – priemerné množstvo KO na obyvateľa obce v cieľovom roku n (kg) 

KOm – priemerné množstvo KO na obyvateľa obce vo východiskovom roku m (kg) 

PPko – priemerný ročný prírastok KO na obyvateľa združenia v %. 

Po aplikovaní známych hodnôt z predchádzajúcich výpočtov do uvedeného vzorca (4.1) je 

výsledná hodnota: 

KO2016 = 403,182010 (   
    

   
)
         

 

KO2016 = 403,18 (      )  

KO2016 = 403,18.        

KO2016 = 513,5707 po zaokrúhlení 514 kg/obyv. 

Výsledné očakávané množstvo KO2016 = 514 kg na obyvateľa obce ŽSK. Očakávané 

množstvo KO2015 = 473 kg na obyvateľa obce ŽSK. 

Pre porovnanie v grafe č. 4.4 je zobrazená prognóza vývoja priemernej ročnej tvorby KO na 

obyvateľa ŽSK v rokoch 2011 až 2016, kde je priemerný ročný prírastok KO na obyvateľa 

(za roky 2006 až 2010) 2,38 %.  

V porovnaní s rokmi 2016 a 2015, kde sú premietnuté predchádzajúce výpočty z jednotlivých 

11 okresných mestách ŽSK, je možné konštatovať, že priemerný ročný prírastok KO by bol 

vyšší, v porovnávaných 11 mestách, ako v celom ŽSK, takmer o 135 kg/obyv. Je to 

spôsobené vzniknutím KO v okresných mestách ŽSK, kde je tvorba vyššia ako na vidieku. Pri 

porovnávaní celkového množstva za ŽSK a za jednotlivé mestá, predstavujú práve mestá 

vyššie hodnoty. Komparovaný rok 2015 je taktiež vyšší práve u okresných miest ako u celého 

ŽSK takmer o 108 kg/obyv., z čoho je možné dedukovať zvyšujúce sa medziročné hodnoty, 

stúpanie množstva KO v kg/obyv. práve v okresných mestách ŽSK. 
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Graf č. 4.4 Prognóza vývoja tvorby KO na obyvateľa v ŽSK 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Na obrázku č. 4.2 je zobrazená produkcia KO na obyvateľa v Európe. Po porovnaní 

s produkciou KO v okresných mestách ŽSK je zjavné, že SR má nízku tvorbu KO/obyv. 

Produkcia KO v EÚ zaznamenáva stabilizačný trend od polovice deväťdesiatych rokov (aj 

keď trendy v jednotlivých krajinách sú veľmi variabilné). Na obrázku č. 4.2 je stabilizačný 

trend jasný, či sa jedná o priemerné hodnoty daného ukazovateľa za EU27, alebo za vybrané 

štáty EU12, do ktorých patrí aj SR. Okrem toho existujú značné rozdiely medzi krajinami 

týchto zoskupení, a to vo vývoji odpadov a ich veľkosti. Ročná produkcia na 1 obyv. sa 

pohybuje od 316 kg v ČR až po 813 kg v Dánsku (rok 2009). Na druhej strane, niektoré 

krajiny dosiahli stabilizáciu či dokonca zníženie odpadov, napr. Rakúsko, Nemecko, 

Maďarsko, zatiaľ čo v iných dochádza k neustálemu rastu napr. Dánsko, Fínsko, Cyprus. 

V krajinách EÚ je veľa priestoru na zlepšenie, ak sa opatrenia úspešne implementujú 

v niektorých krajinách sú prevedené aj v rámci celej EÚ.  
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Obrázok č. 4.2 Produkcia KO na obyvateľa v Európe 

Zdroj: (EEA) 

4.2.2 Očakávané celkové množstvo KO 

 

Pre odhad celkového množstva KO v jednotlivých 11 obciach ŽSK na rok 2016 je prognóza 

demografického vývoja na danom území. V tabuľke č. 4.5 je uvedený stav počtu obyvateľov 

k poslednému dňa roka 2008, 2009 a 2010.  

Na základe prognózy vypracovanej ŠÚ SR roku 2025 je zrejmé,  že približne do roku 2015  

sa bude celkový prírastok obyvateľstva zvyšovať, a to hlavne zásluhou migračného salda. 

V druhej časovej etape, po roku 2015, začne prudký pokles hodnôt prirodzeného prírastku 

a jeho postupná zmena na prirodzený úbytok (cca od roku 2020) zásadne ovplyvní aj hodnoty 

celkového prírastku. Zisk z migrácie pravdepodobne nedokáže kompenzovať úbytok 

z prirodzeného pohybu. Od roku 2015 sa preto začne aj celkový prírastok obyvateľstva 

znižovať. Základným výstupom prognózy je počet obyvateľov. Do roku 2025 sa počet 

obyvateľov SR zásadne nezmení.  

Vývoj celkového počtu obyvateľov dotknutého územia má klesajúci trend, ale nemožno ho 

aplikovať na každú obec. Pri bližšom skúmaní jednotlivých krajských miest, je zjavné že 
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niektoré mestá, resp. okresy majú nulový a až 4 okresy za rok 2010 záporný celkový prírastok 

obyvateľstva. Na základe údajov zo ŠÚ SR za posledný aktualizovaný rok 2010 sa 

charakteristika pohybu obyvateľstva, teda celkový prírastok, či úbytok (ako súčet 

prirodzeného prírastku a salda sťahovania) na 1 000 obyvateľov premietol aj do nasledujúcej 

tabuľky č. 4.5. Tieto prírastky (úbytky) boli následne aplikované pre odhad počtu obyvateľov 

v daných obciach na rok 2016. Výpočtový postup bol podobný ako vo vzťahu č. 4.1. 

Tabuľka č. 4.5 Prognóza počtu obyvateľov na rok 2016 v obciach ŽSK 

Okres 

Žilinského 

kraja 

Počet obyvateľov Celkový 

prírastok 

(úbytok) 

Počet 

obyvateľov 

k  

31.12.2016 

k 

31.12.2008 

k 

31.12.2009 

k 

31.12.2010 

Bytča 11 600 11 602 11 582 0,58 11 991 

Čadca 25 751 25 74      25 332 -  2,12 22 276 

Dolný Kubín 19 747 19 661 19 563 0,33 19 954 

Kysucké Nové 

Mesto 
16 420 16 294 16 264 - 0,82 15 480 

Liptovský 

Mikuláš 
32 748 32 566 32 284 0,22 32 712 

Martin 58 794 58 166 57 987 1,46 63 256 

Námestovo 8 123 8 117 8 137 6,29 11 733 

Ružomberok 29 793 29 633 29 525 0,08 29 667 

Turčianske 

Teplice 
6 991 6 931 6 878 - 3,72 5 479 

Tvrdošín 9 401 9 419 9 427 4,19 12 060 

Žilina 85 370 85 252 85 129 2,13 96 605 

Spolu za ŽK 304 738 303 115 302 108 1,11 321 213 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Očakávané celkové množstvo KO vzniknuté v jednotlivých obciach ZSK v cieľovom roku 

2016 sa vypočítajú pomocou nasledujúceho vzťahu (Báreková, 2011) 

                     CKOn(i) = KOn . POn(i)                                       (4.2) 

kde 

CKOn(i) - celkové množstvo KO vzniknuté v obci i v cieľovom roku n (kg) 

KOn      - priemerné množstvo KO na obyvateľa obce v cieľovom roku n (kg) 

POn(i)     - počet obyvateľov v obci i v cieľovom roku n 

Po aplikovaní známych hodnôt z predchádzajúcich výpočtov do uvedeného vzťahu sú 

hodnoty napr. pre obec Bytču 
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CKO 2016(Bytča) = 5142016 . 11 9912016(Bytča)    =>  6 163 374 kg (6 163,374 ton) 

Celkové množstvo KO vytvorené na území obcí ŽSK v cieľovom roku 2016 je potom dané 

vzťahom (Báreková, 2011) 

                               CKO n = ∑     ( )
 
         (4.3) 

kde 

CKOn(i) - celkové množstvo KO vzniknuté v obci i v cieľovom roku n (kg) 

CKOn   - celkové množstvo KO vzniknuté v obciach v cieľovom roku n (kg) 

j            - počet obcí (v tomto prípade j=11) 

Výsledné hodnoty prognózy celkového množstva KO v obciach Žilinského kraja na základe 

hore uvedených vzorcov a vzťahov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4.6. 

Tabuľka č. 4.6 Prognóza celkového množstva KO v obciach ŽSK v roku 2016 v tonách 

Okres 

Žilinského 

kraja 

Počet obyvateľov 

k 31.12.2010 

Počet obyvateľov 

k 31.12.2016 

Celkové 

množstvo KO 

v roku 2016 v t 

Bytča 11 582 11 991 6 163,474 

Čadca 25 332 22 276 11 449,864 

Dolný Kubín 19 563 19 954 10 256,356 

Kysucké Nové 

Mesto 
16 264 15 480 7 956,720 

Liptovský Mikuláš 32 284 32 712 16 813,968 

Martin 57 987 63 256 32 513,584 

Námestovo 8 137 11 733 6 030,762 

Ružomberok 29 525 29 667 15 248,838 

Turčianske Teplice 6 878 5 479 2 816,206 

Tvrdošín 9 427 12 060 6 198,840 

Žilina 85 129 96 605 49 654,970 

Spolu za ŽSK 302 108 321 213 165 103,582 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V grafe č. 4.5 je zobrazená percentuálna prognóza vývoja celkovej tvorby KO na obyvateľa 

v obciach ŽSK v roku 2016, na základe uvedených výpočtoch v predchádzajúcej tabuľke č. 

4.6. 
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Graf č. 4.5 Prognóza vývoja tvorby KO v obciach ŽSK za rok 2016  

Zdroj: vlastné spracovanie 

4.2.3 Spôsob zhodnocovania a zneškodňovania odpadu 

 

Medzi dva základné spôsoby spracovania odpadov patrí proces zhodnotenia, teda proces 

vedúci k využitiu materiálových, energetických, resp. biologických vlastností odpadu alebo sa 

jedná o proces zneškodnenia, čo je spôsob likvidácie alebo degradácie odpadu bez toho, aby 

sa využila jeho hodnota. Likvidácia sa však deje environmentálne prijateľným spôsobom bez 

ohrozenia zdravia a bezpečnosti živých organizmov. (Zita Takáčová, 2011) 

V tabuľke č. 4.7 sú uvedené najčastejšie spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadu 

v okresných mestách ŽSK za rok 2010 v tonách. Medzi hlavné formy zhodnocovania patrí 

 Materiálové zhodnotenie – recyklačné technológie zložiek SZ a iných zložiek KO, 

sem patrí aj kompostovanie a recyklačné technológie vyvinuté pre spracovanie 

priemyselných odpadov. 

 Energetické zhodnotenie – spaľovanie s využitím energie, spoluspaľovanie alebo iný 

spôsob termickej úpravy odpadu napr. splyňovanie. 

 Ostatné zhodnocovanie. (Zita Takáčová, 2011) 

Zneškodňovanie odpadov môže byť spaľovaním, skládkovaním a ostatným zneškodňovaním.  
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Z tabuľky č. 4.7 vyplýva, že najčastejšia forma zhodnocovania je materiálové zhodnocovanie. 

Najvyššie hodnoty odpadu boli za okres Liptovský Mikuláš, okres Turčianske Teplice s 

energetickým zhodnotením 5,00 ton patrí k najväčšiemu energetickému zhodnocovateľovi 

v kraji. Obligátne sa na prvé miesto v zneškodňovaní odpadu dostáva skládkovanie, kedy 

ostatné formy zneškodňovania využíva iba okres Dolný Kubín a okres Žilina. Najviac 

skládkovaného odpadu vykazuje okres Žilina. Pri celkovej sumarizácii je jasné, že najviac 

zhodnocovaného a zneškodňovaného odpadu celkom 48 663,11 ton za rok 2010 mal okres 

Žilina.  

Tabuľka č. 4.7 Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu za rok 2010 v tonách 

Okres. 

mesto 

Žilinského 

kraja 

Zhodnocovanie 
Zneškodňovanie 

 
Iný 

spôsob 

naklad. 

Spolu 

Materiál. Energet. Ostatné Skládkov. Ostat. 

Bytča 378,59 - 0,29 9 305,39 - 2,76 9 687,03 

Čadca 2 156,64 - 24,4 20 561,69 - 1,22 22 743,95 

Dolný Kubín 798,83 - 17,11 22 201,62 2,92 - 23 020,48 

Kysucké 

Nové Mesto 
640,77 - 6,43 6 845,82 - - 7 493,02 

Liptovský 

Mikuláš 
3 477,64 - 9,1 23 750,99 - 26,40 27 264,13 

Martin 2 774,39 0,40 0,21 32 872,42 - 164,80 35 812,22 

Námestovo 1 042,18 - 10,99 12 397,10 - 64,80 13 497,07 

Ružomberok 2 507,42 - - 20 994,00 -  23 501,42 

Turčianske 

Teplice 
433,53 5,00 15,85 5 730,23 - 100,6 6 285,21 

Tvrdošín 661,62 7,25 154,8 10 833,2  119,0 11 775,87 

Žilina 2 700,60 3,00 529,36 45 416,08 0,07 14,00 48 663,11 

Produkcia 

odpadov za 

ŽK 

17 572,21 15,65 768,54 210 890,54 2,99 493,58 229 743,51 

Zdroj: ŠÚ SR 

V rámci nakladania s KO za príslušný rok 2010 bola najrozšírenejšia metóda D01 Uloženie 

do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) z 29 % v ŽSK. Recyklácia alebo 

spätné získavanie iných anorganických materiálov sa podieľa na 16 % v nakladaní s odpadmi.  

Zhodnotený KO v roku 2010 predstavoval 26,30 kg/obyv. z celkového množstva 329,14 

kg/obyv. v ŽSK. Celkové množstvo zneškodneného KO v tom istom roku predstavoval 

302,12 kg/obyv. 
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V nasledovnom grafe č. 4.6 sú prepočítané relatívne ukazovatele v oblasti nakladania s KO za 

ŽSK. 

Graf č. 4.6 Zhodnocovanie KO v ŽSK za rok 2010 

Zdroj: ŠÚ SR 

V krajskom meste Žilina je v súčasnosti najrozšírenejším spôsobom zneškodňovania 

odpadov: skládkovanie odpadov (odkalisko, skládka TKO). Aj z hľadiska samotného KO 

prevláda jeho zneškodňovanie formou skládkovania. Skládka TKO sa nachádza v mestskej 

časti Považský Chlmec, na pôvodnom štrkovom pravostrannom alúviu rieky Váh. Odpad sa tu 

vyváža už vyše 40 rokov, a to nielen z územia mesta ale aj z území priľahlého regiónu. Vývoz 

predstavuje cca 100 000 t odpadu ročne. V súčasnosti je v štádiu blížiaceho sa kapacitného 

naplnenia. 

4.3 Technológia nakladania s KO 
 

Súčasťou procesu nakladania s odpadmi a celkového manažmentu odpadov a logistiky OH  je 

nevyhnutné zhromažďovanie a zber odpadov. Pod manažmentom zberu odpadu a taktiež častí 

manažmentu OH urbanizovaného územia sa rozumie, sled operácií, ktoré vznikajú 

u producenta a končia v mieste spracovania, resp. v mieste zneškodnenia. Operácie 

manažmentu zberu odpadu pozostávajú z jeho zhromažďovania a odvozu. (Zita Takáčová, 

2011)  
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4.3.1 Systém zberu odpadu 

 

V Žilinskom regióne je zavedený systém zberu, oddeleného zberu a spätného odberu 

odpadov. Pre nakladanie s KO slúžia systémy množstvového alebo vrecového zberu KO  

a vytriedených zložiek SZ, ako aj kalendárové zbery so zameraním predovšetkým na 

nebezpečné a BRO. Tieto systém sú viazané na odber odpadov odpadovými spoločnosťami 

a nimi nastavenú logistiku zberu odpadov, ktorá nie vždy spĺňa náročné ekonomické kritériá. 

Tieto budú musieť znížiť nákladovosť procesu zberu odpadov a optimalizovať zvozové trasy, 

prípadne vybudovať a prevádzkovať prekládkové stanice za účelom znižovania nákladov na 

zber a prepravu KO. Občanom bude potrebné vysvetľovať, že SZ zložiek KO je takisto 

potrebné financovať a nastaviť ekonomiku OH v území tak, aby bola finančne samonosná. 

Obrázok č. 4.3 Zber separovaného odpadu v regióne 

 

V prílohe č. 5 sú zobrazené parametre ovplyvňujúce celkové náklady na zber odpadu. 

4.3.2 Sústava separovaného zberu v regióne 

 

Ťažiskom tvorby domového odpadu ŽSK sú okresné mestá, najmä s krajských mestom Žilina. 

Od roku 2009 je v meste Žilina realizovaný projekt „Intenzifikácia separovaného zberu 

v meste Žilina“, podporeného RF. Projekt bol zameraný na výmenu opotrebovaných 

kovových kontajnerov, slúžiacich na separáciu plastov, skla a papiera v celkovom počte 320 

kusov a ich nahradenie novými plastovými kontajnermi na separáciu piatich komodít 

v celkovom počte 1 330 kontajnerov. Podľa zákona o odpadoch Žilina od začiatku roku 2010 

umožnila občanom separovať štyri zložky z KO. Pre BRO je táto povinnosť od roku 2013. 
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Systém likvidácie BRO v súčasnosti nie je rozvinutý. Riešením bude výstavba kompostárne, 

kde sa bude spracovávať a následne zhodnocovať BRO.   

Obrázok č. 4.4  Zberné nádoby mesta Žilina 

 

 

Za zber aj separáciu odpadov možno považovať prevádzkovanie už založených zberných 

dvorov, kde je možné sústreďovať akýkoľvek veľkorozmerný odpad (pneumatiky, 

akumulátory, elektrospotrebiče, nábytok, DSO). Zberné dvory sú v Považskom Chlmci pri 

regionálnej skládke tuhého KO a v lokalite na Jánošíkovej ulici. Tieto zberné dvory slúžia aj 

na zber a triedenie nebezpečného odpadu z komunálnej sféry. Do systému zberu a triedenia 

zapadajú aj veľkokapacitné kontajnery pravidelne rozmiestňované na území mesta podľa 

stanovených harmonogramov. 

 

Separácia odpadu na území mesta však nie je uspokojivá kvôli nedostatku nádob na SZ a 

situáciu zhoršuje aj hromadná nedisciplinovanosť drobných producentov odpadov, hlavne na 

sídliskách. SZ je pre mesto Žilina finančne veľmi náročný a stratový, ročne naň mesto 

vynakladá približne 315 000 €. Ročný príspevok z RF bol na úrovni cca 15 000 €. Systém 

v rámci SZ  a následného zhodnocovania vyseparovaných komodít je zle nastavený a pre 

mestá a obce zároveň vysoko stratový a zo zákona povinný. Najväčšie príspevky z RF 

dostavajú hlavne koncoví spracovatelia, ktorí svoje produkty aj finalizujú na trhu, ďalší zdroj 

príjmov, a zároveň ceny za ktoré odoberajú vyseparované komodity sú veľmi nízke, ak nie 

nulové. Problém je aj to, že sú to zväčša monopolní spracovatelia, teda neexistuje 

konkurenčné prostredie, a ceny si určujú podľa vlastnej potreby. V minulosti sa niektoré 

komodity odoberali bezplatne a pri niektorých sa dokonca aj spracovateľovi za odber platilo.   
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V roku 2010 už bolo vytriedených 1 147 ton sledovaných komodít (sklo, plasty, papier, kovy 

a kompozitné obaly), pričom záväzné plnenie v zmysle zmluvy s RF pre rok 2010 je 406 ton 

separovaných komodít. (Žilina, 2011) 

4.3.3 Ekonomické vyhodnotenie separovaného zberu odpadu 

 

Z pohľadu čisto ekonomického je začatie SZ investíciou, ktorú možno hodnotiť používanými 

metódami vyhodnocovania investícií. V praxi tržných ekonomík sa využívajú najmä dve 

metódy: metóda kapitalizovanej hodnoty a metóda vnútornej miery výnosnosti. Obe metódy 

vychádzajú z cash flow po dobu životnosti investície, rešpektujú časovú hodnotu peňazí 

a umožňujú výber z množiny investičných variantov. 

Pri ekonomickom zhodnotení SZ sú dve základné položky, ktorými by SZ mal byť vo výhode 

oproti klasickému zberu s vývozom na skládku. Ide o príjem z predaja druhotných surovín 

a zníženie nákladov za poplatky na skládke dopravné náklady v prípade konkrétneho návrhu 

pre testované lokality by zostali približne na rovnakej úrovni ako pred SZ. (SAMEŠOVÁ, 

2001) 

Pre ŽSK, ako aj pre zvyšok SR je typický ekonomický pohľad na separovanie, teda nízka 

cena druhotných surovín a nepostačujúce spracovateľské kapacity. V prípade nízkeho 

finančného efektu a málo motivujúcim prvkom k separovaniu odpadov nie je separácia 

odpadu pre občana zaujímavá. Vo svete je snaha o nájdenie ekologicky správneho ocenenia 

SZ odpadu, ktorý sa zatiaľ u nás neuplatňuje vôbec. Potreba uplatňovať ekologický pohľad na 

SZ prostredníctvom štátnej politiky s dopadom na daňový a dotačný systém by umožnila 

občana viacej motivovať k separovaniu, keďže vzniká rozdiel medzi „separovaním“ a 

„neseparovaním“. Základným predpokladom úspešného fungovania systému SZ v meste 

Žilina a ostatných obciach ŽSK je spravodlivý systém poplatkov za KO odvodený od 

množstva zberu KO. 

V ŽSK má firma T+T, s.r.o. prevahu v celkovom nakladaní s odpadom, najmä vo vyvážaní 

a skládkovaní na dvoch skládkach v Považskom Chlmci a v Bytči Mikšovej. V prípade, že by 

daná firma bola zodpovedná za SZ – realizovala by protichodné činnosti, čím by sa znížila 

finančná efektivita spoločnosti. Takto nastavený systém pravdepodobne nepodporí 

zhodnocovanie odpadu.  
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V súčasnosti je realizáciou SZ, pomocou zberných dvorov a kompostárne vyseparovaných 

a zhodnotených 7% odpadov  (cca 2 170 ton) z celkového množstva netriedených KO,  

zvyšných 93% odpadov je ukladaných na skládke v Žiline – Považskom Chlmci. Keďže sa 

v Žilinskom regióne vyprodukovaný KO prevažne skládkuje, zhodnocovanie odpadu sa 

realizuje len na malom území. KO je pritom cennou zásobárňou surovín a jeho triedenie je 

prvým predpokladom ďalšieho využitia, čím by sa separovanie v regióne mohlo stať 

ekonomicky výhodnejším.  

4.3.4 Ekonomické výhody triedenia odpadu v regióne 

 

- Výpočet ekonomickej výhodnosti separovania odpadu spočíva v ušetrených 

poplatkoch za odpady a prostriedky za vyzbierané suroviny. 

- Spracovateľom surovín sa prostredníctvom triedeného zberu a vďaka druhotným 

surovinám znižujú náklady na výrobu, čo v konečnom dôsledku znamená lacnejšie 

výrobky pre spotrebiteľov. 

- Výstavba a prevádzka recyklačných technológií je ekonomicky výhodnejšia ako 

výstavba a prevádzka technológií na zneškodňovanie odpadu, napr. skládky odpadov, 

ktoré musia byť monitorované najmenej po dobu 30 rokov po ukončení svojej 

prevádzky. 

- Separovanie odpadov je lacnejšie než zneškodňovanie odpadov (napr. poplatok za 

zneškodnenie a poplatok za uloženie odpadov na skládku).  

- Občanom môže separácia odpadu finančne prilepšiť za predaj druhotných surovín.  

4.3.5 Zhodnotenie separovaných zložiek z KO 

 

Ako príklad zhodnotenia separovanej zložky z KO je možné uviesť zhodnotenie papiera, kde 

prostredníctvom analýzy cien bude určená ekonomická efektivita separovania KO. 

 

Separovaná zložka odpadu – papier tvorí asi 20 % odpadu. Recyklácia zmierňuje nepriaznivé 

dopady výroby papiera. Z vyseparovaného „odpadového“ papiera sa v papierenských 

podnikoch vyrobí nový papier a tým sa zníži množstvo odpadu.  

 

Náklady na zhodnotenie papiera zo separovaného zberu 

 Práca na zotriedenie papiera: 241,39 Eur/t  
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 Preprava:     23,98 Eur/t  

 Spolu:              265,37 Eur/t 

Príjmy na zhodnotenie papiera zo separovaného zberu 

 Výkupná cena papiera:  50,00 Eur/t 

 Príspevok z RF na papier:  23,90 Eur/t 

 Príspevok z RF na kartón: 11,95 Eur/t (vztiahnuté k 1 t papiera) 

 Spolu:    85,85 Eur/t 

Celková bilancia: Príjmy – náklady  

          85,85 €/t – 265,37 €/t = - 179,53 €/t STRATA 

Na základe analýzy zhodnotenia papiera zo separovaného zberu, je zrejmé, že na každej tone 

papiera zhodnotenej priamo v papierni vzniká strata – 179,53 €/t. Predpokladaná cena na 

uloženie papiera v skládke KO sa nachádza na úrovni 37 €/t bez prepravných nákladov. 

Obec separáciou zložky odpadu papier je v strate cca 143 € na tonu papiera. (CEPTA, 2009) 

4.3.6 Skládkovanie KO v regióne 

 

Zber a prepravu KO, DSO, ich zneškodňovanie ako aj zber vyseparovaných zložiek odpadov 

a ich zhodnocovanie na území mesta Žilina zabezpečuje spoločnosť T+T, a.s., ktorá má na 

uvedenú činnosť uzatvorenú zmluvu s mestom v súlade s § 39 ods.7 zákona č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, počas prevádzky skládky na TKO v P. 

Chlmci. 

Rozloha skládky v Považskom Chlmci je 112 808,0 m
2
 a voľná  kapacita skládky je 100 000 

m
3
 (stav k 31.12. 2010). 

Spoločnosť T+T, a.s. prevádzkuje tiež zariadenie na zhodnocovanie odpadov Kompostáreň 

Žilina - Považský Chlmec, kde spracováva zelenú hmotu z verejnej mestskej zelene v objeme 

650 – 700 t/rok. Produktom je kompost, ktorý vzniká termickým kvasením usmerňovaný 

prevzdušňovaním a prehadzovaním. Kompost potom slúži ako prirodzený substrát pre 

rastliny. Možno ho využiť na rekultiváciu trávnych porastov v parkoch, na sídliskách ako aj v 

okrasných záhonov v centrálnej mestskej zóne či v okrajových častiach mesta Žiliny. (T+T, 

2012) 
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Najbližšie skládky odpadov k danému mestu sú zobrazené v tabuľke č. 4.8. Okres Liptovský 

Mikuláš má v prevádzke tri skládky odpadov, pričom skládka odpadov vo Veternej Porube je 

najbližšie od mesta Liptovský Mikuláš cca 8 km, preto je do tabuľky č. 4.8 zahrnutá, práve 

táto, skládka odpadov. Ďalšia skládka Podtureň, vzdialená vyše 8 km od mesta Liptovský 

Mikuláš, ktorá má predpokladaný rok ukončenia 2040, je druhý variant. Skládka odpadov vo 

Veternej porube má predpokladaný rok ukončenia 2012.  

Tabuľka č. 4.8 Analýza poplatkov v jednotlivých mestách ŽSK za rok 2012 

Okres. mesto 

ŽSK 

Poplatok za KO  

fyzická osoba v Eur 

Množstvo 

KO/obyv./ 

rok 2010 

Skládka odpadu/km 

Bytča 0,0443 343,31 Bytča Maršová 

Čadca 0,0149  307,73 Čadca Podzávoz 

Dolný Kubín 0,070  937,40 Zubrohlava/ 37 km 

Kysucké Nové 

Mesto 
0,0451  255,52 

Kysucký Lieskovec/ 4 

km 

Liptovský Mikuláš 0,046 467,63 Veterná Poruba/ 8 km 

Martin 0,0548 329,97 Martin - Kalnô 

Námestovo 0,0355 272,95 Zubrohlava/ 5 km 

Ružomberok 0,055 381,17 Biela Púť, Ružomberok 

Turčianske Teplice 0,0455 501,12 Horná Štubňa/ 5 km 

Tvrdošín 0,0594 552,69 Tvrdošín – Jurčov Laz 

Žilina 0,0640 364,69 
Považský Chlmec/ 4 

km 

Zdroj: Mestské úrady 

V predchádzajúcej tabuľke č. 4.8 je analýza poplatkov v jednotlivých obciach v roku 2012 za 

KO a DSO, na základe vlastného šetrenia a pomocou zákona č. 369/1990 Z.z. a zákona č. 

582/2004 Z.z. Poplatky sú uvedené v € na fyzickú osobu za 1 kalendárny deň. Ďalej sú 

v danej tabuľke uvedené údaje o množstve KO na  obyvateľa za rok 2010, na základe údajov 

z tabuľky č. 4.4. 

4.4 Návrh nezávislého nakladania s KO v regióne  
 

Nakladanie s KO a vyseparovanými zložkami KO, ktorý je produkovaný v regióne ŽSK by sa  

mohlo vykonávať na existujúcich prevádzkach na zhodnotenie a zneškodnenie odpadov (viď 

kapitola 4.3) alebo v navrhovaných variantoch: 

 

 vlastná skládka TKO 
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 kompostáreň  

 spaľovňa  

 mechanické spracovanie KO 

 

Ku každému z navrhovaných variant je priložená tabuľka s ekonomickým odhadom 

prevádzkových nákladov na danú činnosť.  

4.4.1 Nová skládka TKO v regióne 

 

Vybudovaním vlastného systému zberu, zvozu, zhodnotenia a zneškodnenia KO by sa 

samospráva regiónu ŽSK stala do určitej miery nezávislá od iných subjektov. Hlavný problém 

je vysoká finančná náročnosť. Aby mesto Žilina v spolupráci s obcami okresu vybudovalo 

systém nakladania s TKO podobný tomu aký je dnes a zároveň bol udržateľný aj do 

budúcnosti (z pohľadu legislatívy a kvality ŽP) boli by na to potrebné finančné prostriedky 

v objeme zhruba 25 až 30 mil. € (zberné nádoby v meste cca 11 000 ks, zberné autá 7 ks TKO 

a 3 ks separovaný zber, 2 ks zber nadrozmerných odpadov, kontajnery, dotrieďovacia linka na 

separovaný zber, kompostáreň, automatická triediaca linka na TKO, skládka TKO, prípadne 

inertného odpadu). Vo finančnom odhade nie sú zahrnuté investičné náklady potrebné na 

odkúpenie pozemkov a realizáciu stavieb.  

Medzi základné výhody vybudovania skládky TKO patrí samostatnosť a nezávislosť od 

podnikateľských subjektov a predpokladané nižšie náklady na OH. Nevýhodou je ekologická 

záťaž do budúcnosti (environmentálne riziká) a vysoké investičné a prevádzkové náklady. 

4.4.2 Ekonomický odhad prevádzkových nákladov na skládku TKO 

 

Tabuľka č. 4.9 Skládkovanie na skládke TKO v Považskom Chlmci - súčasnosť 

Ukazovatele 
Množstvo TKO 

v tonách 
€/t Spolu v € 

Zber, zvoz, manipulácia 30 000 48 1 440 000 

Poplatok za uloženie  30 000 37 1 110 000 

SPOLU - - 2 550 000 

Zdroj: (Žilina M. ú., 2011) 
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4.4.3 Kompostáreň 

 

Z hľadiska potrieb vybudovania nových kapacít na zhodnocovanie odpadov je najviac 

problémovou oblasťou zhodnocovanie BRO. Aj keď zákon o odpadoch podporil budovanie 

tzv. komunitných (malých) kompostární, naráža sa na problém odbytu takto vyrobeného 

kompostu. Z hľadiska problémov s umiestnením kompostu na trhu sú v podobnej situácii aj 

veľkokapacitné kompostárne (napriek riadenému celoročnému procesu a možnosťou získavať 

kompost štandardnej kvality). Musí sa vytvoriť mechanizmus na podporu umiestňovania 

kompostu vyrobeného z odpadov na trh.  

 

Druhou možnosťou, ako riešiť odklonenie BRO od skládkovania, je využiť ich ako vstupnú 

surovinu na výrobu bioplynu. Bude potrebné uprednostniť výstavbu bioplynových staníc 

zameraných na zhodnocovanie odpadov pred bioplynovými stanicami, ktoré využívajú 

špeciálne pestované technické plodiny. Veľmi vhodnou a investične menej náročnou 

technológiou je výroba bioplynu v bioplynových staniciach na kombinované vstupné 

suroviny, napr. kombinácia BRO a poľnohospodárskych vedľajších produktov zo živočíšnej 

výroby alebo čistiarenských kalov v kombinácii s BRO v existujúcich kapacitách čistiarní 

odpadových vôd. (POH SR 2011-2015) 

V Žilinskom regióne od roku 2000 spoločnosť T+T, a.s. prevádzkuje zariadenie na 

zhodnocovanie odpadov kompostáreň Žilina – Považský Chlmec. Kompostáreň je súčasťou 

areálu skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec. 

Komposty sú vyrábané priemyselným spôsobom. Cieľom výroby kompostu je vytvoriť 

biologicky – minerálny komplex cestou termického kvasenia, ktoré je usmerňované 

prevzdušňovaním kompostovateľnej zmesi a prehadzovaním. Organická hmota sa opätovne 

vráti do prirodzeného kolobehu vo forme kompostov, ktoré slúžia ako prirodzený substrát pre 

rastliny a zároveň ako hnojivo zabezpečujúce harmonický rast rastlín. Priemyselné komposty 

slúžia na rekultiváciu trávnych porastov v parkoch, na sídliskách ako aj okrasných záhonov 

v centrálnej mestskej zóne a v okrajových častiach mesta Žiliny. (T+T, 2011) 

4.4.4. Ekonomický odhad prevádzkových nákladov na kompostáreň 

 

Tabuľka č. 4.10 Predpoklad prevádzkových nákladov na kompostovanie 

Ukazovatele Množstvo TKO v tonách €/t Spolu v € 
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Zber, zvoz, manipulácia 30 000 48 1 440 000 

Poplatok za spracovanie BRO 30 000 30 900 000 

SPOLU - - 2 340 000 

Zdroj: (Žilina M. ú., 2011) 

4.4.5 Spaľovňa KO 

 

V súčasnosti sú v SR prevádzkované dve spaľovne KO (Bratislava, Košice). Pri zohľadnení 

množstva KO, ktoré nie je možné materiálovo zhodnotiť, prepravných vzdialeností, počtu 

obyvateľov a skúseností z EÚ je možné konštatovať, že optimálne je v SR umiestniť spaľovne 

KO pre oblasti s približne 300 000 – 500 000 obyvateľmi, teda s kapacitou do 100 000 ton 

odpadov ročne. (POH SR 2011-2015)  

Spomínané spaľovne TKO sú dnes staršie zariadenia a bez modernizácie a zmeny systému 

zberu a triedenia odpadov nebudú môcť v súčasnej podobe dlhodobo existovať. O ich vysokej 

energetickej - a teda aj finančnej náročnosti, hovorí aj to, že ročný poplatok na jedného 

obyvateľa v Bratislave je približne 50 € a v Košiciach 38 €. 

 

Spaľovne v ŽSK sú väčšinou vytvorené za účelom spaľovania priemyselného odpadu 

(Kysucké Nové Mesto – prevádzkovateľ A.S.A. Slovensko, s.r.o.), nemocničného odpadu 

(Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci, Univerzitná nemocnica v Martine), spaľovanie 

kafilerických tukov (Mojšová Lúčka – VAS s.r.o.) a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov 

(Ladce – Považská cementáreň a.s.). 

V zámere, ktorý prezentovala spoločnosť VAS s. r. o. predstavuje spaľovanie TKO 

v priestoroch spoločnosti v Mojšovej Lúčke, pričom sa uvažuje o vybudovaní spaľovne TKO 

s ročnou kapacitou 60 – 80 tis. ton odpadu. Z pohľadu kapacity teda nemožno hovoriť 

o mestskej spaľovni TKO a zároveň sa nedá hovoriť o energetickom využití  pre prospech 

mesta a jeho obyvateľov (nesúlad s energetickou koncepciou mesta Žilina).   

Najdôležitejšou výhodou vybudovania spaľovne je koncové zneškodnenie TKO ako 

alternatíva oproti skládkovaniu rozšírenému v súčasnej podobe. Nevýhody sú negatívne 

vplyvy zo spaľovania odpadu, riziko nekontrolovaného šírenia emisií, vysoké vstupné 

investície a ťažká priechodnosť v procese verejného posudzovania vplyvov spaľovne KO na 

ŽP z hľadiska názorov a postojov dotknutých občanov. 
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4.4.6 Ekonomický odhad prevádzkových nákladov na spaľovňu 

 

Podľa spoločnosti VAS, s.r.o. by celkové predpokladané investičné  náklady predstavovali 

sumu 60 mil. €. 

 

Tabuľka č. 4.11 Prevádzkové náklady na termické zneškodňovanie tuhého KO 

Ukazovatele Množstvo TKO v tonách €/t Spolu v € 

Zber, zvoz, manipulácia 30 000 48 1 440 000 

Poplatok za termické 

zhodnotenie 
30 000 85 2 550 000 

SPOLU - - 3 990 000 

Zdroj: (Žilina M. ú., 2011) 

Pozn. z dostupných informácií nie je zrejmé, či je v poplatku zahrnutý aj poplatok za uloženie 

odpadu a likvidáciu vzniknutého nebezpečného odpadu z procesu spaľovania KO. 

4.4.7 Mechanické spracovanie KO 

 

Zmena v nakladaní s KO, ktorá spočíva v maximálnom zhodnotení zložiek KO predstavuje  

automatizované mechanické spracovanie KO s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na ŽP 

a možno ju považovať za BAT technológiu v nakladaní s KO. BAT technológia je 

financovaná na 50 % zo zdrojov EÚ, vďaka čomu nie je možné vytvárať zisk (5 rokov) 

a preto sa všetky príjmy budú premietať do nákladov triediaceho zariadenia. 

 

Zariadenia na spracovanie separovaného odpadu - triedenie vyseparovateľných zložiek z 

TKO na triediacej linke a sekundárne zotriedenie zložiek, ktoré sú separované priamo 

u pôvodcov. Ide o papier, plasty, sklo, železné a neželezné kovy a kompozitné obaly. 

Kapacita zariadenia je  2 000 t, výhľadovo až 4 000 t upravených odpadov ročne. Zostávajúci 

nevyužiteľný odpad bude odvážaný na zneškodnenie na skládku inertného odpadu. 

 

Automatická triediaca linka na TKO - výroba paliva zo zmesového TKO, súčasťou 

technológie je oddelenie zložiek, ktoré nie sú vhodné na výrobu paliva. Kapacita zariadenia je 

40 000 t TKO na vstupe ročne = cca 12 250 t vyrobeného paliva ročne. Konečným 

technologickým procesom výroby  paliva s vysokou výhrevnou zložkou je jemné drvenie 
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odpadu, ktoré je vhodné na zhodnocovanie pre priemyselnú výrobu – cementárne a vápenky, 

fluidné kotly.   

Automatická triediaca linka dokáže z celého množstva TKO vytriediť približne 1/3 BRO. 

Ročne sa na území mesta Žilina vyprodukuje približne 10 000 ton BRO, ktorý sa bude 

zhodnocovať kompostovaním. Finálnym produktom bude približne 7 000 ton kompostu, ktorý 

sa dá využiť na rekultiváciu zelených plôch, finalizovať ako komodita na predaj, prípadne 

využiť na rekultiváciu skládky TKO v P. Chlmci.  

Približne 1/3 z celého objemu TKO, ktorý vstúpi do triediacej linky zostane vo forme ťažkej 

frakcie, inertného odpadu, ktorý už nemá negatívne vlastnosti TKO (zbavený BRO, 

horľavého odpadu) a je ho možné zneškodňovať skládkovaním bez nutnosti vynaloženia 

vysokých nákladov na vybudovanie novej skládky. Cena za samotné skládkovanie tohto 

odpadu je približne 50% z ceny za skládkovanie TKO v súčasnosti.  

Kompostové hospodárstvo - výroba kompostu z BRO aeróbnou fermentáciou 

z vyseparovaných organických zložiek TKO. Kapacita zariadenia je 16 000 t BRO na vstupe 

ročne = 13 200 t vyrobeného kompostu ročne.  

Medzi hlavné výhody navrhovaného variantu patrí možnosť financovania z Eurofondov, 

nezmenený systém zberu KO a zhodnocovanie odpadu (aj nebezpečného). Nevýhody 

predstavujú vysokú investičnú náročnosť novej technologickej linky, vrátane nevyhnutnej 

infraštruktúry a kontajnerov na SZ a fakt, že prevádzkové náklady spracovania KO na 

technologickej linke sú vyššie ako skládkovanie odpadov (hlavne z dôvodu energetickej 

náročnosti spracovania), výstupom je však alternatívne palivo (30% objemu), ktoré je možné 

uplatniť na trhu (súčasná cena cca 10 EUR/tona). (Mestský úrad, Žilina) 

4.4.8 Ekonomický odhad prevádzkových nákladov na mechanické 

           spracovanie KO                               

 

Tabuľka č. 4.12 Intenzifikácia separácie, triedenie, zhodnotenie odpadu a následné 

skládkovanie  

Ukazovatele Množstvo TKO v tonách €/t Spolu v € 

Zber, zvoz, 

manipulácia 
30 000 48 1 440 000 
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Poplatok za uloženie 

inertného odpadu 
10 000 20 200 000 

Spracovanie BRO 10 500 30 315 000 

SPOLU - - 1 955 000 

Zdroj: (Žilina M. ú., 2011) 

 

4.5 Analýza nákladov a výnosov 
 

Pri analýze nákladov a výnosov v lokalite žilinského regiónu na návrh nezávislého nakladania 

s KO s variantným riešením 

 Nová skládka TKO s kompostárňou. 

 Spaľovňa s mechanickým spracovaním KO. 

Celkové náklady všetkých variant je možné rozdeliť na investičné a prevádzkové. 

4.5.1  Investičné náklady 

 

Pri kalkulácii investičných nákladov výrazne rozhoduje prípadná spoluúčasť obce, ktorá môže 

v rámci svojich možností vyčleniť vhodné priestory, budovy, príp. poskytnúť dopravné, 

lisovacie mechanizmy, ak takými disponuje. Rovnako spolupráca so zbernými surovinami 

môže byť pre mnohé komodity veľmi zaujímavá (vytvorené kapacity zvozu, lisovania....). 

Známe príklady dokazujú, že priama spoluúčasť mesta vždy pozitívne vplýva na znižovanie 

nákladov triedeného zberu.  

Investičné náklady, resp. kapitálové náklady na výstavbu novej skládky odpadov sú vysoké,  

cca do 30 mil. €. V danom rozpočte sú zahrnuté celkové investičné náklady výstavby novej 

skládky na TKO. Taktiež je potrebné počítať s prvými etapami výstavby: výkup pozemkov, 

príprava stavby, technické zariadenia,...  

Odhad investičných nákladov na kompostáreň je cca 1,6 mil. €. Lokalita umiestnenia 

kompostárne sa z ekonomických dôvodov navrhuje v areáli skládky odpadov. V cene nie je 

zahrnutý napr. nákup pozemku. Spolu za variantné riešenie nová skládka TKO 

s kompostárňou je odhad investičných nákladov cca 31,6 mil. €. 
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Pri projektoch daného typu je možnosť využitia projektových žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP ŽP. Spolu s 10 % príspevkom zo štátneho 

rozpočtu môže pokrývať až 95 % oprávnených nákladov daného projektu. Napr. pri odhade 

finančných nákladov na kompostáreň je možné čerpať dotáciu do výšky 50 % z celkových 

oprávnených nákladov – prostriekdy EÚ z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

a 45 % z celkových oprávnených nákladov z prostriedkov štátneho rozpočtu. Kde by 

ostavajúcich 5 % z celkových oprávnených nákladov pochádzalo z rozpočtu obce. 

Podľa zverejnených údajov spoločnosti VAS, s.r.o. by celkové predpokladané investičné  

náklady na spaľovňu predstavovali sumu 60 mil. €. 

Realizácia predmetnej činnosti automatizované mechanické spracovanie KO, tzv. variant 

intenzifikácie separácie, triedenia, zhodnotenia odpadu si nevyžaduje vybudovanie nových 

objektov, len ich rekonštrukciu. Taktiež siete technickej infraštruktúry – voda, plyn, 

kanalizácia, elektrické vedenie, telefónne siete, rozvody a  úprava prístupovej komunikácie 

sú vybudované. Investície budú preto vynaložené na rekonštrukciu objektu,  zakúpenie 

zariadenia na aeróbnu fermentáciu s dopravníkmi na nakladanie odpadov, separačnej linky, 

technologické linky a zakúpenie zvozových vozidiel. Predpokladané náklady na zriadenie 

a vybavenie prevádzky je 6,034 mil. €. 

Celkovo, v prípade variantného riešenia spaľovňa s  mechanickým spracovaním KO je odhad 

investičných nákladov cca 66,034 mil. €. 

4.5.2 Investičné náklady a ich spoločenský prínos 

Pri projektoch verejnej infraštruktúry nie je prvoradým zmyslom maximalizácia zisku, ale 

zvýšenie úžitku pre všetky dotknuté subjekty. Posúdenie projektu formou porovnania úžitkov 

a nákladov sa robí za účelom zhodnotenia prínosov vzniknutých realizáciou v porovnaní 

s finančnou investíciou vloženou do projektu. V praxi je veľmi ťažké stanoviť 

a kvantifikovať prínosy projektu a následne ich vyjadriť v peňažných jednotkách, pretože 

celý rad efektov plynúcich z investície je nefinančnej a niekedy dokonca nehmotnej povahy. 

Pri hodnotení projektu nie je teda kľúčovým faktorom zisk investora, ale tzv. spoločenský 

úžitok (CENTIRE, 2009) 

Na základe vyčíslenia predpokladaných investičných nákladov jednotlivých variantov nová 

skládka TKO s kompostárňou a spaľovňa s mechanickým spracovaním KO je v grafe č. 4.8 

zhrnutie očakávaných investícií v mil. €. 
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Graf č. 4.8 Investičné náklady navrhovaných variant v mil. Eur. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Spoločenský prínos uvedených investičných nákladov nie je priamo merateľný na rozdiel od 

finančných aspektov realizácie jednotlivých variantov. Jeho posúdenie má viesť 

k zhodnoteniu, do akej miery prispeje realizácia týchto variantov k zachovaniu kvality ŽP a k 

ochrane verejného zdravia.  

Variant s najnižšími investičnými nákladmi je nová skládka odpadov s kompostárňou. Variant 

spaľovne spolu so zariadením na spracovanie odpadu má vyššie investičné náklady, ale 

z hľadiska energetického zhodnotenia predstavuje ďalšie zníženie množstva odpadu, ktoré nie 

je možné  súčasnej dobe poznania inak zhodnotiť. Prioritou EU je znižovať množstvá 

odpadov zneškodňovaných skládkovaním. 

4.5.3 Prevádzkové náklady navrhovaných variant 

 

Prevádzkové náklady, ako napr.  

 Mzdy pracovníkov + odvody. 

 Prevádzkové náklady, ako elektrická energia, vrecia, pracovné pomôcky, odvoz 

nevyužiteľného KO, telefóny, komunikácia, bežná údržba, opravy, brigádnici. 

 Odvoz surovín, naloženie, vagónovanie, odvoz. 

 Réžia. Školenia o odpadoch, evidencia odpadov, účtovníctvo, legislatíva (koncesie, 

živnosti), tlačivá, kancelárske potreby, komunikácia, internet, tlač,... 

30,00 
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60,00 
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 Zvozy. Pohonné hmoty, oleje, drobné súčiastky, mzda (v prípade potreby). 

 Propagácia, osveta. Papier, príprava materiálov, tlač, roznos – distribúcia, osvetové 

podujatia (školy – súťaže, prednášky – klub dôchodcov...). 

 Iné. Odpisy, finančné náklady. 

by mali byť vyvážené príjmami zo SZ. Odhliadnuc od výnosov plynúcich z miestnych 

poplatkov za odvoz KO, zostávajú ako zdroje príjmu len tržby z predaja druhotných surovín 

a príspevky RF, prípadnej oprávnenej organizácie. Tieto zdroje sú však závislé od 

vyseparovaného množstva druhotných surovín (bez BRKO).   

Navrhovaný variant spaľovne, ktorý bol vyhodnotený ako spoločensky vhodnejší je však 

charakteristický vysokými investičnými nákladmi na jeho realizáciu. Spaľovne odpadov sú 

spravidla najdrahšou technológiou v OH. Miestni obyvatelia ich následné pocítia vo forme 

vysokých poplatkov za odpady. Tieto fakty sa odzrkadľujú aj v prevádzkových nákladoch 

spaľovní. 

Na základe ekonomických odhadov nákladov v kapitole 4.4 je v nasledujúcom grafe č. 4.9 

vyhodnotenie jednotlivých variant, kde je z hľadiska výšky prevádzkových nákladov 

ekonomicky najvýhodnejšie zariadenie na spracovanie odpadu. Pri kalkulácii prevádzkových 

nákladov s navrhovanou spaľovňou by náklady tvorili 5 985 000 €. Skládka odpadov spolu 

s kompostárňou predstavujú čiastku 4 890 000 €, čo je o 1,095 mil. € menej ako spaľovňa 

spolu so zariadením na spracovanie odpadu.  

Graf č. 4.9 Prevádzkové náklady navrhovaných variant v mil. Eur. 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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4.5.4 Analýza nákladov a príjmov za KO  

 

V nasledujúcej tabuľke č. 4.13 sú vyčíslené prevádzkové náklady za KO v meste Žilina za rok 

2010 v €.  

Tabuľka č. 4.13 Vynaložené náklady za rok 2010 v eurách za mesto Žilina 

Položka € 

Vývoz KO obyvatelia 1 547 236,63 

Vývoz KO firmy 1 004 180,86 

Vývoz separovaný zber 314 101 

Uloženie odpadov * 141 303 

Vývoz VKK cintoríny 118 353,08 

Vývoz VKK prímest. časti 52 808,06 

Vývoz VKK P. Chlmec 19 279,12 

Prevádzka zberných dvorov 95 347,44 

Vývoz objemových odpadov 56 672,06 

Zmesový KO 9 652,81 

Jarné čistenie 87 011,7 

Jesenné čistenie 93 022,35 

Odpad Chrasť 169,4 

Spolu 3 539 137,51 

Zdroj: Mestský úrad Žilina 

*poplatok podľa zákona č. 17/2004 Z.z. 

Pri prepočítaní nákladov za KO v rámci navrhovaných variantných riešení sú nasledujúce 

hodnoty výdavkov na separovaný zber KO: 

 Poplatok za uloženie odpadu na skládku TKO    37,00 €/t 

 Poplatok za spracovanie BRKO v kompostárni    30,00 €/t 

 Poplatok za spaľovanie odpadu      85,00 €/t 

 Poplatok na mechanické spracovanie odpadu    30,00 €/t 
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Uvedené prevádzkové náklady jednotlivých variantov, konkrétne poplatky za spracovanie 

odpadu (uloženie na skládke, spracovanie v kompostárni, spaľovanie či mechanické 

spracovanie) je ekonomicky najvýhodnejšie pre variantu kompostáreň a mechanické 

spracovanie odpadu.  

Pri SZ plynú obciam príjmy  

 Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO, ktoré vznikli na území 

obce a DSO, ktoré vznikli na území obce na základe VZN. 

 Z predaja jednotlivých vyseparovaných komodít (druhotných surovín). 

 Príspevky z RF podľa § 64 ods. 1 Zákona o odpadoch. 

V nasledujúcej tabuľke č. 4.14 sú predpokladané príjmy zo separovaného KO mesta Žilina.  

Uvedená je výška príspevku, ktorý vypláca RF pri preukázaní recyklovaného množstva danej 

komodity (Recyklačný fond, 2010) a reálne výkupné ceny jednotlivých vytriedených zložiek 

v meste Žilina v roku 2010. 

Tabuľka č. 4.14 Predpokladané príjmy zo separovaného KO mesta Žilina 

Vytriedené 

zložky KO 

Produkcia 

danej 

zložky 

v ton/rok 

2010 

Výkupná 

cena zložky 

€/t 

(rok 2010) 

Odberateľ danej 

zložky 

Výška 

prísp. z 

RF v €/t 

Predpoklad 

celkového 

príjmu 

z vytried. 

zložiek v 

€/rok 

Papier a 

lepenka 
512,110 10 € - 55 € 

Zberné suroviny, 

a.s., pre Mondi 

Swiecie (PL) 

24 40 456,69 

Plasty 121,861 10 € - 470 € 

General Plastic, 

s.r.o. pre Slovenský 

hodváb, a.s. 

48 63 124,00 

Sklo 482,530 29 € 

VETROPACK 

NEMŠOVÁ, s.r.o., 

Nemšová 

24 25 574,09 

Kovové 

obaly 
7,180 

100 € - 250 

€ 

Zberné suroviny, 

a.s., pre CMC 

Zawiercie (PL) 

60 2 225,80 

Kompozitné 

obaly 
23,620 0 € KURUC 

COMPANY spol. s 
60 1 417,20 
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(TETRA 

PAK) 

r.o., Veľké Lovce 

SPOLU 1 147,301 - - - 132 797,78 

Zdroje: (Žilina M. ú., 2011), Recyklačný fond 

K príjmom, z ktorých je možné hradiť náklady na činnosť nakladania s KO, patrí aj miestny 

poplatok za KO, ktorý je v súčasnosti za mesto Žilina cca 23 €/rok za fyzickú osobu. To 

v prípade mesta Žiliny s počtom obyvateľov 85 129 za rok 2010 predstavuje sumu 1 957 967 

€, čo je ročný výnos z týchto poplatkov. 

V prípade vyrovnanej bilancie príjmov a nákladov a na základe predchádzajúcich výpočtov, 

by sa vynaložené náklady mesta Žilina za KO v objeme 3 539 137,51 € a predpokladané 

príjmy zo separovaného odpadu mesta Žilina v hodnote 132 797,78 € mali rovnať. Slovom 

rozdiel medzi nákladmi a príjmami predstavuje až 3 406 157,73 €, vtedy by bol ročný výnos 

z poplatkov v priemere 40 €/os./rok. 

Tabuľka č. 4.15 Bilancia príjmov a výdavkov na jednotlivé varianty  

Variant nová skládka TKO s 

kompostárňou 

Prevádzkové 

náklady v  € 

Výdavky v 

€/rok 
Príjmy v €/rok 

Predpokladané prevádzkové náklady 4 890 000 - - 

Poplatok za uloženie a spracovanie KO - 2 076 799
1
 - 

Celkové príjmy zo SZ - - 132 797,78 

Miestny poplatok za odpad - - 1 957 967 

Spolu 4 890 000 2 076 799 2 090 764,78 

Variant spaľovňa s mechanickým 

spracovaním KO 

Prevádzkové 

náklady v € 

Výdavky v 

€/tona 
Príjmy v €/rok 

Predpokladané investičné náklady 4 945 000 - - 

Poplatok za uloženie a spracovanie KO - 3 564 655 - 

Celkové príjmy zo SZ - - 132 797,78 

Miestny poplatok za odpad - - 1 957 967 

Spolu 4 945 000 3 564 655 2 090 764,78 

Zdroj: vlastné spracovanie 

                                                           
1
 Výdavky na uloženie a spracovanie odpadu v navrhovanom variante vynásobené množstvom KO v meste 

Žilina za rok 2010 z tabuľky č. 4.4. 
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Z tabuľky č. 4.15 vyplýva, že zavedenie navrhovanej varianty novej skládky TKO 

s kompostárňou s predpokladanými prevádzkovými nákladmi 4,89 mil. €, je bilancia príjmov 

a výdavkov kladná v hodnote 13 965,78 €, pričom v druhej navrhovanej variante spaľovne 

s mechanickým spracovaním KO s predpokladanými prevádzkovými nákladmi 4,945 € je 

rozdiel príjmov a výdajov mínus 1 473 890,22 €, pre navrhovaný Žilinský región. V prípade, 

že by sa mal presadiť druhý variant spaľovne s mechanickým spracovaním KO, by bolo 

potrebné zvýšenie poplatku pre občanov, čo by bolo veľmi zaťažujúce, keďže by sa jednalo 

o nárast takmer 17 € na osobu/rok. 

4.6 Súbor kritérií a ich dôležitosť pri výbere optimálneho variantu 
 

Pri tvorbe kritérií pre posúdenie optimálneho variantu bol zohľadnený záujem, čo najviac 

eliminovať vplyv navrhovanej činnosti na zložky ŽP, socioekonomický komplex krajiny 

a obyvateľstvo za akceptovania prírodných podmienok územia. 

Nakladanie s KO a vyseparovanými zložkami KO, ktorý je produkovaný v regióne ŽSK by sa  

mohlo vykonávať na existujúcich prevádzkach na zhodnotenie a zneškodnenie odpadov (viď 

kapitola 4.2) alebo v navrhovaných variantoch (viď kapitola  4.4). 

 

 Nová skládka TKO s kompostárňou. 

 Spaľovňa s mechanickým spracovaním KO. 

 

Pri návrhu variant pri nakladaní s KO boli zohľadnené nasledovné kritériá, na základe 

ktorých, je zhodnotená vhodnosť riešenia. 

Ekonomicko-technické kritériá  

 Zabezpečenie stabilných dodávok vstupných surovín (KO, BRO). 

 Zabezpečenie odberateľov výstupných produktov (kompost, výroba paliva, tepelná 

a elektrická energia).  

 Investičné náklady. 

 Prevádzkové náklady. 

 Celková technická náročnosť, potreba vyvolaných opatrení. 

 Bezpečnosť prevádzky. 

 Priame a vyvolané investičné náklady (výstavba hlavného objektu, súvisiacich  
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objektov a zariadení, kompenzácie). 

Sociálno-ekonomické kritériá  

 Vplyvy na obyvateľstvo. 

 Vplyvy na surovinové zdroje. 

 Vplyvy na OH. 

  Miestne  a lokálne dopravné vzťahy. 

  Rozvoj dotknutej obce. 

 Zamestnanosť (dočasná počas výstavby, trvalá počas prevádzky). 

 

Súbor kritérií vychádza z predpokladu, že pri výbere optimálneho variantu navrhovanej 

činnosti je potrebné zohľadniť negatívne aj pozitívne vplyvy tejto činnosti na jednotlivé 

zložky hodnoteného územia. Potrebné je vyhodnotiť vplyvy na abiotické a biotické zložky 

ekosystémov, ako aj vplyvy na krajinu, urbánny komplex a využívanie zeme a vplyvy na 

človeka a jeho zdravie. 

4.7 Záverečné zhodnotenie a výber optimálnej varianty 

 
Predmetom riešenia práce bolo navrhnúť vhodnú metodiku nakladania s KO v rámci 

Žilinského regiónu so zameraním na možnosti hlavného krajského mesta Žilina. V práci bol 

predpoklad využitia dvoch variantov pre zlepšenie nakladania s KO (vrátane separovania, 

zhodnotenia a zneškodnenia), a to  

 Nová skládka TKO s kompostárňou. 

 Spaľovňa s mechanickým spracovaním KO. 

V kapitole 4.3. Technológia nakladania s KO sú jednotlivé varianty zobrazené aj z hľadiska 

ekonomického odhadu nákladov. Realizácia jednotlivých variant môže byť financovaná 

z fondov EÚ, v súčasnosti v členských štátoch prebieha programové obdobie 2007 – 2013, 

kde do menej rozvinutých regiónov prúdi značné množstvo finančných prostriedkov. Pre 

Žilinský región tak vzniká jedinečná príležitosť využiť ich na riešenie vlastných zámerov. 

V prvotnej analýze získania údajov o záujmovom území, boli prvé kroky získanie údajov 

o Žilinskom regióne, (najmä zo zdrojov ŠÚ SR) a ich následné spracovanie do návrhu riešenia 

nakladania s KO. Na vypracovanie prognózy vývoja tvorby KO na obyvateľa regiónu, bolo 

smerodajným množstvo odpadu v jednotlivých obciach regiónu či počet obyvateľov 
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jednotlivých dotknutých obcí. Táto prognóza bola ovplyvnená dvoma významnými zmenami: 

globálnou hospodárskou krízou (nastala koncom roka 2008), ktorá priniesla nový pohľad na 

budúcnosť ekonomiky SR, to znamená, že uvedená prognóza sa nemohla opierať o doterajšie 

prognózy vzniku KO, ktoré sa niesli v neustálom rastúcom trende HDP. Prijatie smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade, je druhá dôležitá zmena, pretože na 

základe tejto smernice majú členské štáty do roku 2013 programy predchádzania vzniku 

odpadu s cieľom stabilizovať jeho produkciu. V rámci týchto dvoch zmien vychádzala 

prognóza z predpokladu, že tvorba KO sa po roku 2013 nebude významným spôsobom 

zvyšovať. Po porovnaní produkcie KO v EÚ s produkciou KO v okresných mestách 

Žilinského kraja, je zjavné, že Žilinský región ako aj celá SR má nízku tvorbu KO na 

obyvateľa. 

V ďalšej časti práce je hlavný zámer na technológiu nakladania s KO. Analýza SZ v regióne 

s dôrazom na najväčšie sídlo regiónu, mesto Žilina, je zameraná na environmentálnu, ale 

najmä  ekonomickú stránku.  Dôležitý poznatok je, že pre mesto Žilina je SZ finančne veľmi 

náročný a stratový, ročne naň mesto vynakladá približne 315 000 €, pričom ročný príspevok 

z RF bol na úrovni cca 15 000 €. Z toho vyplýva, že systém v rámci SZ a následného 

zhodnocovania vyseparovaných komodít nie je optimálne nastavený, pre mestá a obce je 

vysoko stratový a zároveň zo zákona povinný. Optimálne frekvencie zvozu vyseparovaných 

zložiek KO je možný spôsob zefektívnenia celého systému. Najdôležitejším faktorom pre 

región však ostáva dostatočná miera separovania, ktorú je možné docieliť (okrem vytvorenia 

primeraných podmienok) len pri vhodnej a správnej motivácii občanov. Najvhodnejšou 

alternatívou pre zvýšenie záujmu (u občanov) o separovanie predstavuje finančné 

zainteresovanie formou zníženia poplatkov za KO pri separovaní odpadu. Možná realizácia 

princípu „platím toľko, koľko nevytriedeného odpadu vyprodukujem, koľko odhodím do 

koša“.  

4.7.1 Zhodnotenie optimálneho variantu 

 

V kapitole 4.4 Návrh nezávislého nakladania s KO v regióne sú námety na variantne riešenia, 

ako naložiť s KO. V nasledujúcej tabuľke sú zhodnotené navrhované varianty z analýzy 

navrhovaných variant v kapitole 4.4 a 4.5. 

 

 



62 
 

 

Tabuľka č. 4.16 Celkové zhodnotenie navrhovaných variant  

Navrhovaný variant 
Skládka TKO + 

kompostáreň 

Spaľovňa + mechanické 

spracovanie KO 

Odhad ekonomických nákladov 

v mil. € 
4,89  5,945 

Odhad investičných nákladov v mil. € 31,6  66,034  

Spoločenský prínos Nižšia efektivita 

Ekologicky 

a legislatívne 

výhodnejší 

Prevádzkové náklady v € 4 890 000  5 985 000  

Výdavky na poplatky za spracovanie 

odpadu €/t 
67 115 

Bilancia príjmov a výdavkov v € 13 965,78 – 1 473 890,22  

Záverečné zhodnotenie 5 ekonomických 

výhod 

1 výhoda (spoločenský 

prínos) 

Zdroj: vlastné spracovanie 

4.7.2 Argumenty pre variant spaľovňa a mechanické spracovanie KO 

 

 Vyšší podiel separácie zákonom stanovených komodít, na predpokladaných 15%, 

vytriedených komodít z KO.  

 Realizáciou daného variantu bude dosiahnuté zhodnotenie 70 – 75 % KO, čo je 

v súlade s legislatívou EU – Smernica 2008/98/ES o odpade (rámcová smernica 

o odpade) od roku 2020 bude možné skládkovať maximálne 50 % odpadu. 

 Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, hraničný termín 31.12.2012 pre 

nové členské krajiny, povinnosť je dosiahnu minimálne recyklačné ciele pre materiály 

v odpadoch z obalov: 60 % hmotnosti pre sklo, 60 % hmotnosti pre papier a kartón, 50 

% hmotnosti pre kovy, 22,5 % hmotnosti pre plasty, započítava sa výlučne materiál, 

ktorý sa recykluje späť na plasty a 15 % hmotnosti pre drevo. (Žilina M. ú., 2011) 

 V spaľovni energetické zhodnotenie odpadu využitím vyrobenej pary na výrobu 

elektrickej energie a tým zväčšenie množstva vyrobenej elektriny, alebo dodávkou 

tepla. 

 Možnosť zhodnocovania KO a jeho redukcie procesom spaľovania. 



63 
 

 Prognóza postupného zvyšovania produkovaného odpadu v regióne (viď kapitola 4.2), 

pričom sa neustále kontinuálne zvyšuje jeho výhrevnosť a tým aj jeho vhodnosť na 

energetické zhodnotenie. 

 Možnosť výroby a dodávky energií pre vlastnú spotrebu a pre dodávku do distribučnej 

siete (elektrina) resp. dodávku spoločnostiam v okolí (teplo). 

 

4.7.3 Negatívne aspekty spaľovania odpadov 

 

Z  analýzy realizovanej v diplomovej práci vyplýva, že je ekonomicky nevýhodné 

vybudovanie spaľovne odpadov v danom regióne. Pri celkovom zhodnotení navrhovaných 

variant mala spaľovňa len jednu výhodu viď tabuľka č. 4.16. Vysoké investičné či 

prevádzkové náklady na spaľovňu odpadov, sú však v súčasnej ekonomickej kríze pre región 

nevýhodné a aj s výraznou podporou zo štrukturálnych fondov EÚ by bola prevádzka 

v regióne finančne nevýnosná. 

 

Keďže súčasný trend skládkovania odpadov je na ústupe, regióny hľadajú vhodnejšie 

alternatívy pre narastajúce množstvo odpadov. Spaľovňa odpadov sa môže javiť ako vhodný 

variant, avšak spaľovaný odpad nie je bezpečne zneškodnený, keďže sa objaví znova v iných 

formách, ako toxický popolček, škvara a znečisťujúce látky zachytené vo filtračných 

systémoch. Spaľovaním sa významne zníži hmotnosť a objem odpadu, avšak sa zvýši jeho 

toxicita. Popolček zo spaľovní je klasifikovaný ako nebezpečný odpad. Dosiahnuť nulové 

znečistenie ovzdušia zo spaľovní dnešných KO je nereálne. 

Podľa štatistiky z príručky Priatelia zeme sa v spaľovni, ktorá denne spáli 2 250 ton odpadu, 

vypustí ročne do vzduchu - 5 ton olova, 17 ton ortuti, 853 ton oxidu siričitého... Vo svete sú 

desiatky spaľovní zastavené, zrušené, alebo je len zastavená ich stavba kvôli obavám z týchto 

toxických emisií. (SPZ, 2005) 

 

Systémy triedenia a kompostovania KO môžu dosiahnuť účinnosť od 50 – 80 % vytriedených 

a využívaných zložiek KO. Teoreticky je dnes viac zložiek z KO recyklovateľných 

a kompostovateľných. To znamená, že pri spaľovaní odpadov sú vedome ochudobňované 

budúce generácie o suroviny (často neobnoviteľné), ktoré sú potrebné na výrobu nových 

materiálov, a to i napriek tomu, že sú vhodnejšie spôsoby nakladania s KO. 
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Podľa štatistík z viacerých západoeurópskych krajín, v spaľovniach sa zhodnotí v priemere 

len 17 - 22 % energie obsiahnutej v odpadoch. Pre porovnanie - účinnosť moderných 

elektrární je 40 - 70 %. Z tohto porovnania vyplýva, že energetické zhodnotenie odpadu v 

spaľovniach je malé. Energia, ktorú je možné získať spálením odpadu, je iba zlomkom 

pôvodnej, vloženej do výroby toho, čo sa teraz spaľuje. Odborné štúdie dokázali, že 

recykláciou materiálov je možné ušetriť v priemere 3 až 5 násobne viac energie, ako je možné 

získať spaľovaním s energetickým využitím. (SPZ, 2005) 

 

V prípade, že sa občania zmobilizujú a začnú odpady systematickejšie (účinnejšie) triediť 

a tým posielať k výrobcom na recykláciu, či BRO na kompostovanie, odoberú spaľovni veľké 

množstvá odpadov, čím sa znížia ich ekonomické príjmy. Odpad je pre spaľovňu jediný zdroj 

príjmov. Z toho vyplýva, že v mestách, kde sa spaľovne nachádzajú, je menej rozvinutý SZ.  

4.7.4 Argumenty pre variant skládka odpadov a kompostáreň 

 

 Vyhodnotené nižšie ekonomické náklady, investičné, prevádzkové, či nižšie poplatky 

za spracovanie odpadu oproti druhému variantu. 

 Spracovanie BRO formou fermentácie a následným kompostovaním a zhodnotenia 

výstupnej suroviny (využitie na rekultivácie mestských zelených plôch, sanácie 

narušených území v meste a prímestských častiach). 

 Vhodná alternatíva pre produkovaný BRKO z regiónu, ktorého väčšinovou zložkou je 

bioodpad zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev. Pre zberovú oblasť so 

sídliskovou zástavbou by bolo vhodné zariadenie na zhodnocovania BRO bez prístupu 

kyslíka (tzv. anaeróbne) na rozkladanie biologicky rozložiteľného materiálu, čo by 

však zvýšilo nákladovosť projektu.  

 Kompostom je možné nahradiť aj konvenčné minerálne hnojivá (produkty 

chemického priemyslu) a týmto spôsobom je možné ušetriť značné množstvo energie 

a fosílnych zdrojov. Vyzretý kompost je vysoko stabilné hnojivo, čo znamená, že 

živiny v ňom obsiahnuté sú do pôdy uvoľňované len veľmi pomaly, takže nehrozí ich 

vylúhovanie do podzemných vôd. 

 Zvýšenie zamestnanosti v regióne najmä vytvorením pracovných miest pre 

pracovníkov s nižším stupňom vzdelania, ktorí majú vysoký podiel medzi 

nezamestnanými. 



65 
 

4.7.5 Negatívne aspekty skládkovania odpadov 

 

Za najzávažnejšie faktory skládkovania odpadov sú z environmentálneho hľadiska 

považované vznik škodlivých priesakových vôd a tvorba skládkových plynov. Pozornosť 

treba venovať aj záberu územia, sadaniu skládky, negatívnemu dopadu zvýšenej dopravy na 

skládku a viacerým ďalším faktorom. Možné potenciálne ohrozovanie zdravia ľudí za 

predpokladu, čo všetko sa môže na skládku odpadov dostať. Z hľadiska trvalo udržateľnej 

hierarchie OH je skládkovanie odpadov až ako posledná možnosť. 

Skládky odpadov zaberajú a z dlhodobého hľadiska ničia územie, na ktorom sa nachádzajú, 

ale aj blízke okolie. Trvalo udržateľný rozvoj je založený na prevencii. Najlepším spôsobom 

je predchádzať vzniku odpadov, minimalizovať ich množstvo a škodlivosť. Veľmi 

prínosným spôsobom je hneď na druhom mieste opätovné používanie výrobku (recyklácia) či 

materiálu. V súčasnosti by už nemalo byť cieľom nájsť nové miesto na vybudovanie novej 

skládky odpadov. V prvom rade sa KO musí prestať produkovať všade, kde to len bude 

možné. Ten odpad, ktorému sa nepodarí predísť, je potrebné jeho opätovné alebo druhotné 

využitie. (SPZ, 2005) 

Z hľadiska kompostovania, sú negatívne aspekty veľmi malé. V rámci „domáceho 

kompostovania“ je častým javom spaľovanie bioodpadu na záhradách a v domácnostiach, 

najmä v jarných a jesenných mesiacoch. Dym zo spaľovania obsahuje škodlivé plyny, najmä 

oxid uhoľnatý (jedovatý), uhľovodíky, dechtové látky a v niektorých prípadoch dokonca 

rakovinotvorné dioxíny.  

Negatívny dopad má nesprávne zaobchádzanie a likvidácia BRO aj na ekonomické zaťaženie 

obcí a občanov. V niektorých prípadoch sa dá kompostovaním v blízkosti zdroja vzniku 

bioodpadu ušetriť dokonca až polovica poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadov. Občania 

môžu ušetriť financie za nákup hnojív alebo pestovateľských substrátov, taktiež sa dá 

kompost využiť na zazeleňovanie v obci. 
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5. Záver 
 

Predmetom diplomovej práce bola objektívna analýza ekonomického a environmentálne 

účelného nakladania s tuhým KO v regióne Žilinského kraja so zameraním na výber vhodnej 

alternatívy nezávislého nakladania s KO v regióne.  

Analýza preukázala dôležité zistenia, ako napr. finančne stratovú separáciu zložiek KO na 

území mesta Žilina s čím priamo súvisí nízka cena druhotných surovín, nedisciplinovanosť 

občanov pri separovaní. Systém v rámci SZ a následného zhodnocovania vyseparovaných 

komodít nie je optimálne nastavený a pre mestá a obce je vysoko stratový a zároveň zo 

zákona povinný.  

Vypracovaním prognózy vývoja tvorby KO na obyvateľa regiónu, sa dospelo k poznatku, že 

tvorba KO na obyvateľa sa bude naďalej zvyšovať, predpoklad je v roku 2016 množstvo 379 

kg na obyvateľa, pričom bolo vyčíslené v tonách celkové očakávané množstvo KO v roku 

2016 za jednotlivé okresné mestá regiónu.  

K návrhu riešenia bola stanovená hypotéza, ktorá spočívala v predpoklade návrhu vhodnejšej 

alternatívy nakladania, ako je v súčasnosti, na základe ekonomického a environmentálneho 

zhodnotenia jednotlivých faktorov. Kontinuita nakladania s KO, ktorý je produkovaný 

v regióne Žilinského kraja by mohlo z ekonomického hľadiska prebiehať v existujúcich 

prevádzkach na zhodnotenie a zneškodnenie odpadov vo variantoch uvedených v tejto práci. 

Na základe vykonanej analýzy bolo preukázané, že vybudovanie novej spaľovne odpadov 

v danom regióne je ekonomicky nevýhodné. Existujúce zámery využiť kapacity prevádzok 

VAS, s.r.o. a Žilinská teplárenská a.s. na energetické zhodnocovanie KO sa ekonomicky 

zásadne odlišujú a predstavujú len čiastočné riešenie zneškodňovania KO v regióne. 

Zásadným faktorom v týchto aktivitách je proces verejného posudzovania podľa zákona č. 

24/2006 Z.z., v ktorom sa preukážu nielen ekonomické výhody a environmentálne vplyvy, ale 

predovšetkým  postoje verejnosti.   

Podľa analyzovaného stavu nákladov a príjmov,  environmentálneho a legislatívneho hľadiska 

sa dospelo k poznaniu, že optimálny variant v daných podmienkach regiónu je kombinácia  

materiálového zhodnocovania KO, energetického zhodnocovania KO a zneškodňovania KO. 

V praxi sa navrhované riešenie môže aplikovať dôslednou separáciou komunálneho odpadu 

už u producenta, optimálnou logistikou zberu KO, zhodnocovanie BRO kompostovaním, 
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mechanické spracovanie KO s odseparovaním využiteľných zložiek a príprava paliva,  

doplnkové zhodnocovanie KO spaľovaním a zneškodňovanie nevyužiteľného odpadu na 

skládke odpadov.  

Pre deklarovanie určenej hypotézy boli využité všetky dostupné podklady získané od 

Mestského úradu v Žiline a ostatných mestských úradov okresných miest v regióne, odborné 

podklady, legislatívne predpisy a strategické dokumenty v oblasti OH. Pre naplnenie hlavného 

cieľa a ostatných parciálnych cieľov boli využité metódy analýzy, komparácie a dedukcie. 

Na základe preukázaných skutočností je možné konštatovať, že cieľ diplomovej práce bol 

naplnený a formulovaná hypotéza sa potvrdila.  
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