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ÚVOD 

 

Program odpadového hospodárstva obce Rimavské Janovce na roky 2016 – 2020 ( ďalej len „ Program 

„ ) je strategickým dokumentom, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva obce na vytýčené 

obdobie. Program je vypracovaný v súlade so zákonom číslo 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky číslo 371/2015 s ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch s platnosťou od 1. 1. 2016.  

Strategický dokument pozostáva z charakteristiky aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, zo 

záväznej a smernej časti. Záväzná časť Programu obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými 

druhmi a množstvami odpadov, ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých 

komunálnych odpadov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného 

zhodnotenia, opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na 

skládku odpadov a opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere 

komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné 

zhodnotiť. 

Smerná časť strategického dokumentu obsahuje zámery na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie 

odpadov, zneškodňovanie odpadov, ako aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi, informácie 

o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov, informácie o využívaní kampaní na 

zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a rozsah finančnej 

národnosti programu. 

 

Program odpadového hospodárstva obce Rimavské Janovce sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na 

roky 2016 – 2020. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rastu. Jeho obsah 

zodpovedá požiadavkám stanovených v legislatívnych predpisoch SR a Európskej únie. Program je 

vypracovaný v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 

2020, ktorý schválila vláda SR dňa 4.10. 2015 uznesením číslo 562/2015, vychádza zo záväznej časti 

POH Banskobystrického kraja, s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obec Rimavské 

Janovce na roky 2015 – 2020 a v súlade s platnými Všeobecne záväznými nariadeniami obce v oblasti 

nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

Ciele a opatrenia Programu v záväznej časti sú v súlade s hierarchiou odpadového  hospodárstva podľa 

článku 4 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES z. 19. novembra 2008 o odpade a 

o zrušení určitých smerníc : predchádzanie vzniku odpadov, príprava na ich opätovné použitie, 

recyklácia, iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. 
 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE 

 

1.1 Názov obce Rimavské Janovce 
1.2 Identifikačné číslo obce 00319058 
1.3 Okres Rimavská Sobota 
1.4 Počet obyvateľov obce 1318 
1.5 Rozloha katastrálneho územia obce 2 409,78 ha 
1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva 2016- 2020 

 
 

CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA 

A. Legislatívny rámec odpadového hospodárstva 
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Základný právny predpis popisujúci riadenie odpadového hospodárstva v SR definuje zákon číslo 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o odpadoch ), 

ktorý nadobudol platnosť 1.1. 2016. Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, 

práva a povinností právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s 

odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva. 

Hlavné zmeny, ktoré zákon o odpadoch priniesol sú : 

- zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, 

- zriadenie koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov, 

- sprísnenie výkupu kovov od fyzických osôb nepodnikateľov, 

- vybudovanie nového Informačného systému odpadového hospodárstva, 

- zmeny v Programoch odpadového hospodárstva, 

- zákaz skládkovania niektorých druhov odpadov, 

- zákaz domáceho spaľovania komunálneho odpadu a bio odpadu, 

- zrušenie Recyklačného fondu. 

 

Najdôležitejšie zmeny legislatívy, ktoré sa dotýkajú samosprávy : 
B. Program odpadového hospodárstva ( POH ) 

- Obec musí vypracovať POH obce. Vzťahuje sa len na obec, ktorej ročná produkcia komunálneho 

odpadu vrátane drobných stavebných odpadov je viac ako 350 t alebo počet obyvateľov je viac ako 1 

000 a nakoľko ide o strategický dokument je potrebné, aby pred schválením obcou bol predložený na 

schválenie príslušnému orgánu štátnej správy do štyroch mesiacov od vydania POH kraja. 

- POH musí zodpovedať hierarchii odpadového hospodárstva ( pričom je kladený dôraz najmä na 

predchádzanie vzniku odpadu a následne na prípravu na opätovné použitie, až potom nasleduje 

recyklácia, iné zhodnocovanie, napríklad materiálové zhodnocovanie a ako posledné zneškodňovanie 

). 

-Obce majú možnosť vypracovať POH vo vzájomnej spolupráci, čím je možné výrazne   uľahčiť  túto 

povinnosť z hľadiska časovej a finančnej národnosti. 

 

C. Zákon obci ukladá najmä nasledovné povinnosti, z ktorých niektoré platili aj 

doposiaľ : 

- zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na 

účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia vrátane zabezpečenia zberných nádob pre  zmesový 

komunálny odpad, 

- zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu ( okrem toho, ktorého je prevádzkovateľ kuchyne ), jedlých olejov a tukov z domácností a 

biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane 

odpadu z cintorína. 

- zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu KO pre papier, plasty, kovy a sklo, 

najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych 

odpadov, 

- umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérii a akumulátorov, 

príslušnej tretej osobe alebo OZV na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na území obce oddelený 

systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov 

a užíva_ v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov, 

umožniť OZV pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek KO, na ktoré sa uplatňuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s OZV, 

- zverejniť na svojom webovom sídle podrobne všeobecne zrozumiteľný popis celého systému 

nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci. 

 

D. Zmeny pre obce v oblasti komunálneho odpadu 
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Okrem množstva povinností v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, ktoré obciam  zákon 

ukladá, sú novinky aj v oblasti komunálneho odpadu : 

- zavádza sa definícia zberného dvora, ako zariadenia na zber komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov, ktoré je zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením 

obci alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na 

prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu ŠS OH. Na zbernom dvore 

môžu fyzické osoby odovzdáva_ drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky 

komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení 

obce. Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný vyčleniť na zbernom dvore priestor pre komunálne 

odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie. 

- zavádza sa definícia kalendárového zberu ako zberu oddelenej zbieranej zložky komunálneho odpadu 

v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.  

Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase, najviac na jeden deň, 

pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým 

Náklady na činnosti nakladania s komunálnym zmesovým komunálnym odpadom biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady na triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré 

sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením 

oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov a náklady presahujúce  výšku obvyklých nákladov podľa § 59 odsek 8 hradí obec z 

miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. 

- Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov, občania ich budú odovzdávať 

bezplatne v rámci siete distribútorov, čo sú aj tie pneuservisy, kde sa pneumatiky nepredávajú. 

Pneumatiky sa budú zbierať prostredníctvom zberných dvorov obcí. 

- Mení sa definícia drobného stavebného odpadu. V zmysle nového zákona o odpadoch sa drobným 

stavebným odpadom rozumie odpad z bežne udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo 

pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady. Pre 

vymedzenie drobného stavebného odpadu už nie je smerodajné jeho množstvo, napr. do jedného m3 

ročne od jednej fyzickej osoby ako bolo tomu v predchádzajúcom zákone. 

V prípade drobných stavebných odpadov sa zavádza tzv. množstvový zber, pričom zákon o odpadoch 

novelizuje zákon číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, kde sa nastavuje sadzba pre drobné stavebné odpady v rozsahu 0,015 

Euro/kg. V praxi to bude znamenať, že občania prinesú na miesto určené obcou vo VZN ( napr. zberný 

dvor ) množstvo drobných stavebných odpadov, ktoré im vznikli pri bežných udržiavacích prácach 

a obec im vypočíta na základe sadzby a množstva odpadu sumu, ktorú musia zaplatiť. To znamená, že 

občan zaplatí za reálne vyprodukované množstvo drobných stavebných odpadov. Náklad na tieto 

stavebné odpady sa neprenáša na všetkých poplatníkov v obci, ako tomu bolo doteraz. 

- Zákaz ukladať do zberných nádob určených obcou na zmesový komunálny odpad iný ako zmesový 

komunálny odpad a do nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho 

odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená. 

- Zákaz ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcu a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládky odpadov, 

okrem nezhodnotiteľných odpadov po do triedení. 

- Zákaz vykonávať zber oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu patriacich do 

vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa 

tohto zákona. 

- Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálneho odpadu, 

ktoré sú mimo RZV znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad. 

- Obec je povinná zabezpečiť od 01. 01. 2016 zavedenie a vykonávanie triedeného zberu nasledovných 

druhov biologicky rozložiteľného odpadu : 
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o kuchynský odpad – jedlé oleje a tuky – bez výnimky 

o biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov - tzv. zelený bio odpad. 

 

E. Sprísnenie zberu a výkupu kovových odpadov 

Medzi novo zavedené pravidlá patria : 

- bezhotovostný platobný styk – výkupňa má povinnosť vyplatiť sumu za vykúpený kovový odpad len 

bezhotovostne, buď na účet alebo formou peňažného poukazu na výplatu, 

- prevádzkovateľ výkupne musí za výkup odviesť daň vyberanú zrážkou podľa osobitného predpisu, 

- používanie výlučne váh zaradených do skupiny určených meradiel a spĺňajúcich požiadavky na 

určené meradlo, 

- zhromažďovanie prevzatého odpadu po dobu minimálne 7 dní, 

- monitorovanie priestoru s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom a uchovávanie 

záznamu z kamerového systému najmenej po dobu 14 dní. 

 
F. Vybudovanie nového informačného systému 

Zákon stanovuje zriadiť nový informačný systém odpadového hospodárstva, ktorý bude slúžiť na 

zabezpečenie zhromažďovania údajov v oblasti odpadového hospodárstva. Súčasťou informačného 

systému budú aj registre – zariadení, odborne spôsobilých osôb, výrobcov vyhradených výrobkov, 

organizácii zodpovedností výrobcov ako aj zberných dvorov. 

Údaje do systému majú povinnosť nahlasovať okrem iných subjektov aj obce, ktoré nahlasujú údaje o 

výške miestneho poplatku a o zberných dvoroch na ich území. Zriaďovateľom nového informačného 

systému je Ministerstvo životného prostredia SR a prevádzkovateľom ministerstvo alebo ním poverená 

organizácia. 

Ambíciou v rámci informačného systému je postupné vybudovanie on-line systému, kam budú vkladať 

údaje pôvodcovia odpadov a nasledovné subjekty, ktoré s daným odpadom ďalej nakladajú. Nový 

informačný systém zabezpečí previazanosť údajov od pôvodcu až po koncovku a taktiež umožní 

kontrolu všetkých zúčastnených subjektov. 

 

 

G. Povinnosti obce v oblasti odpadového hospodárstva 

Obec ako držiteľ odpadu má nasledujúce povinnosti : 

a.) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov 

b.) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

c.) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom 

a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, 

d.) recyklovať odpad pri svojej činnosti; odpad ako nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

e.) zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; 

odpad nevyužitý ponúknu_ na zhodnotenie inému, 

f.) zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelne zabezpečiť ich recykláciu alebo 

ak nie je možné alebo účelne zabezpečiť ich iné zhodnotenie, 

g.) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie 

alebo zneškodnenie sám, 

h.) viesť a zachovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 

zhodnotení a zneškodnení 

i.) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva; v prípade komunálnych odpadov len vtedy, ak nebolo súčasťou štatistického hlásenia 

povolenie na jeho sprístupnenie, 

j.) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup do stavieb, priestorov a 

zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť 
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pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu 

týmto nie sú dotknuté, 

k.) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými 

informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenie 

písomnej žiadosti, 

l.) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, 

m.) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 

zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny 

zušľachťovací styk alebo ich vývoz podľa štvrtej časti zákona, 

n.) zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov, 

o.) na žiadosť ministerstva, krajského úradu životného prostredia, obvodného úradu životného 

prostredia alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a 

aktualizáciu programu. 

Obec musí upraviť, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, podrobnosti o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných 

kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektro odpadov z domácnosti 

vo všeobecne záväznom nariadení, v ktorom ustanoví podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy 

komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o 

spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o 

spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta na určené na ukladanie týchto 

odpadov, na zneškodňovanie odpadov a dôvody nezavedenia triedeného zberu biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov. 

Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec 

z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu 

z elektrozariadení ( ďalej len „ elektro odpad „ ) z domácnosti a biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Výnos miestneho poplatku obec 

použije výlučne na  úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi, najmä na 

ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. 

Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO a drobných stavebných odpadov 

s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa 

kuchyne na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s 

obcou, kde obec podrobne upravuje spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo 

zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným Programom obce a všeobecne 

záväzným nariadením. 

Ak obec zavedie na svojom území množstvový zber pre pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre 

niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych 

odpadov, ktorých sa tento zber týka : 

a.) individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou, 

pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných odpadoch môže by_ tento interval aj dlhší 

ako 14 dní, alebo 

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

záväznom nariadení ; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi 

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

dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec. 

Obec je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre : 

a.) papier, plasty, kovy, sklo, viacvrstvové kombinované materiály (VKM) na báze lepenky, najmenej 

v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, 

b.) biologicky rozložiteľné komunálne odpady okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ 

kuchyne. 
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H. Financovanie odpadového hospodárstva 

Od 1. januára 2014 nadobudla platnosť novela zákona číslo 434/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 

zákon číslo 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov ( zákon číslo 

587/2004 Z. z. a zákon číslo 515/2008 Z. z. ). Novela stanovuje poplatky za uloženie odpadov na 

skládku odpadov pre roky 2014 – 2016. 

 

2 Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva  
 
2.1 Druh, množstvo a zdroj komunálnych odpadov vzniknutých v obci v 
predchádzajúcom období s osobitným uvedením podielu zneškodňovania a 
zhodnocovania komunálnych odpadov  
 
Zdrojom komunálnych odpadov v obci sú obyvatelia obce, jej návštevníci, fyzické osoby –podnikatelia a 

právnické osoby, ktoré na území obce sídlia alebo tu majú zriadené svoje prevádzky. Príloha č. 3 k vyhláške č. 

371/2015 Z. z. ustanovuje záväznú osnovu Programu odpadového hospodárstva obce.  

Nakladanie s odpadmi v nasledovných tabuľkách (zhodnocovanie/zneškodňovanie) je vzhľadom k 

ustanoveniam vyššie uvedenej vyhlášky č. 371/2015 Z. z. (a v nadväznosti na zákon č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch) rozdelené nasledovným spôsobom:  

 
Spôsob nakladania  

                               
                              Kód nakladania  

zhodnocovania materiálové   R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, 
R10, R11  

zhodnocovania energetické   R1  
zhodnocovanie iné   R12, R13  
zneškodňovanie spaľovaním   D10  
zneškodňovanie skládkovaním   D1  
zneškodňovanie iné   D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, 

D11, D12, D13, D14, D15  
Iný spôsob nakladania   DO*, Z**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                           Kód nakladania  

2.1 Uvádzajú sa údaje o druhu, množstve a zdroji komunálnych odpadov 

2.1.1 Kód odpadu 

2.1.2 Názov odpadu 

2.1.3 Kategória odpadu ( N , O ) 

2.1.4 Odpad spolu 

2.1.5 Odpad zhodnocovaný 

2.1.6 Odpad zneškodňovaný 

 

2.2 Triedený zber komunálnych odpadov 

2.2.1 Zložka komunálnych odpadov, pre ktorú je zavedený triedený zber KO 

2.2.2 Kód odpadu 

2.2.3 Názov odpadu 

2.2.4 Odpad spolu 

2.2.5 Odpad zhodnocovaný 

- materiálovo 

- energeticky 

- inak v členení podľa prílohy číslo 1 zákona 

2.2.6 Odpad zneškodňovaný 
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- spaľovaním 

- skládkovaním 

- inak v členení podľa prílohy číslo 2 zákona 

 
Vznik odpadov je spracovaný v samostatných tabuľkách podľa daného roku: 

- Vznik odpadov a nakladanie s nimi za rok 2014 

- Vznik odpadov a nakladanie s nimi za rok 2015 

- Vznik odpadov a nakladanie s nimi za rok 2016 

- Vznik odpadov a nakladanie s nimi za rok 2017 

- Vznik odpadov a nakladanie s nimi za rok 2018 
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Tabuľka č. 1: Vznik odpadov a nakladania s nimi za rok 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód 

odpadu  

Názov odpadu 

 

Ka

teg

.  

O

dp

. 

Spolu 

(t)                                   
Odpad zhodnotený (t) 

 

Odpad zneškodnený (t) 

 

Materiálovo Energeticky Inak Spaľovaním Skládkova

ním  

Inak  

20 01 01 Papier a lepenka O 5,198 5,198      

20 01 33 Akumulátory a 
batérie 

N 0       

15 01 07 Obaly zo skla O 0       

15 01 02 Obaly z plastov O 0       

20 01 35 Vyradené el. 
a elektronické 

zariadenia 

N 0,200   0,20
0 

   

20 01 40 Kovy O 0,047 0,047      

20 03 03 Odpad z čistenia 
ulíc  

O 0       

20 03 02 Odpad Z trhovísk  O 0       

20 03 01 Zmesový 

komunálny odpad 

O 197,18

6 

0     197,186 

20 02 01 Biologický 

rozložiteľný odpad 

O 0       

20 03 08 Drobný stavebný 

odpad  

O 0       

20 03 07 Objemný odpad  O 0       

20 01 36 EL. Odpad  O 0,300   0,30

0 

   

20 01 23 Vyradené zariadenia 
obsahujúce 

chlórflkuórované 

uhľovodíky  

N 0,050   0,05
0 

   

20 01 34 Akumulátory 
a batérie  

O 0       

20 01 02  Sklo O 7,476 7,476      

20 01 39 Plasty  O 4,874 4,874      

16 01 03 Pneumatiky O 00       

20 01 21 Žiarivky  O 0       

20 01 10 Šatstvo  O 0,320 0,320      

20 01 11 Textílie O 0,160 0,160      

20 01 25 Jedlé tuky a oleje  O 0 0      

20 01 08 Biologicky 
rozložiteľný odpad 

a reštauračný odpad 

O 0,163 0,163      

17 02 03 Plasty O 0 0      

16 06 04  Alkalické batérie N 0 0      

20 01 03 VKM O 0 0      

                                              Spolu :              

215,974 

18,238  0,55 0,00 0,00 197,186 

Komunálne odpady za rok 2014 spolu  215,97

4 

Odpad zhodnotený spolu :  18,7

88 

Odpad zneškodnený spolu:  197,186 

Náklady na 

ochranu ŽP 

39769,14 .-

E

ur 
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Odpad zhodnotený / zneškodnený v t za rok 2014:  

 
Zdroj: Zákon č. 79/2015 Z. z., Vyhláška č. 371/2015 Z. z., vlastné spracovanie 
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Tabuľka č. 2:Vznik odpadov a nakladania s nimi za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód 

odpadu  

Názov odpadu 

 

Kate

g.  

Odp. 

Spolu 

(t)                                   
Odpad zhodnotený (t) 

 

Odpad zneškodnený (t) 

 

Materiálov

o 

Energetick

y 

Inak Spaľovaní

m 

Skládkova

ním  

Inak  

20 01 01 Papier a lepenka O 4,14 4,14      

20 01 33 Akumulátory a 
batérie 

N 0 0      

15 01 07 Obaly zo skla O 0 0      

15 01 02 Obaly z plastov O        

20 01 35 Vyradené el. 

a elektronické 
zariadenia 

N 0,93   0,93    

20 01 40 Kovy O 0,02 0,02      

20 03 03 Odpad z čistenia 

ulíc  

O 6,30 6,03 

 

     

20 03 02 Odpad Z trhovísk  O 0       

20 03 01 Zmesový 
komunálny odpad 

O 202,3

1 

0     202,31 

20 02 01 Biologický 

rozložiteľný odpad 

O 0       

20 03 08 Drobný stavebný 

odpad  

O 0       

20 03 07 Objemný odpad  O 0       

20 01 36 EL. Odpad  O 0,12   0,12    

20 01 23 Vyradené zariadenia 

obsahujúce 

chlórflkuórované 
uhľovodíky  

N 0,20   0,20    

20 01 34 Akumulátory 

a batérie  

O 0       

20 01 02  Sklo O 8,68 8,68      

20 01 39 Plasty  O 4,07 4,07      

16 01 03 Pneumatiky O 0 0      

20 01 21 Žiarivky  O 0 0      

20 01 10 Šatstvo  O 0,54 0,54      

20 01 11 Textílie O 0,22 0,22      

20 01 25 Jedlé tuky a oleje  O 0 0      

20 01 08 Biologicky 
rozložiteľný odpad 

a reštauračný odpad 

O 0,13 0,13      

17 02 03 Plasty O 0 0      

16 06 04  Alkalické batérie N 0 0      

20 01 03 VKM O 0 0      

                                              Spolu :         227,66      24,1 0,00 1,25 0,00 0,00 202,31 

Komunálne odpady za rok 2015 spolu  227,66 Odpad zhodnotený spolu 

:  

25,35 Odpad zneškodnený 

spolu:  

202,31 

Náklady na 
ochranu ŽP 

39357,00 .-
Eur 
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Odpad zhodnotený / zneškodnený v t za rok 2015:  

 
Zdroj: Zákon č. 79/2015 Z. z., Vyhláška č. 371/2015 Z. z., vlastné spracovanie 
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Tabuľka č. 3: Vznik odpadov a nakladania s nimi za rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód 

odpadu  

Názov odpadu 

 

Kate

g.  

Odp. 

Spolu 

(t)                                   

Odpad zhodnotený (t) 

 

Odpad zneškodnený (t) 

 

Materiálov

o 

Energetick

y 

Inak Spaľovaní

m 

Skládkova

ním  

Inak  

20 01 01 Papier a lepenka O 2,45 2,45      

20 01 33 Akumulátory a 
batérie 

N 0 0      

15 01 07 Obaly zo skla O 0 0      

15 01 02 Obaly z plastov O        

20 01 35 Vyradené el. 

a elektronické 
zariadenia 

N 0,57   0,57    

20 01 40 Kovy O 0,01 0,01      

20 03 03 Odpad z čistenia 

ulíc  

O 9,94 9,94      

20 03 02 Odpad Z trhovísk  O 0 0      

20 03 01 Zmesový 
komunálny odpad 

O 203,8

7 

0     203,87 

20 02 01 Biologický 

rozložiteľný odpad 

O 1,42 1,42      

20 03 08 Drobný stavebný 

odpad  

O 0 0      

20 03 07 Objemný odpad  O 0 0      

20 01 36 EL. Odpad  O 0,21   0,21    

20 01 23 Vyradené zariadenia 

obsahujúce 

chlórflkuórované 
uhľovodíky  

N 0,70   0,70    

20 01 34 Akumulátory 

a batérie  

O 0 0      

20 01 02  Sklo O 6,93 6,93      

20 01 39 Plasty  O 4,16 4,16      

16 01 03 Pneumatiky O 0 0      

20 01 21 Žiarivky  O 0 0      

20 01 10 Šatstvo  O 0 0      

20 01 11 Textílie O 0 0      

20 01 25 Jedlé tuky a oleje  O 0,01 0,01      

20 01 08 Biologicky 
rozložiteľný odpad 

a reštauračný odpad 

O 0,22 0,22      

17 02 03 Plasty O 0 0      

16 06 04  Alkalické batérie N 0 0      

20 01 03 VKM O 0 0      

                                              Spolu :         230,49      25,14 0,00 1,48 0,00 0,00 203,87 

Komunálne odpady za rok 2015 spolu  230,49 Odpad zhodnotený spolu 

:  

26,62 Odpad zneškodnený 

spolu:  

203,87 

Náklady na 

ochranu ŽP 

35783,00 .-

Eur 
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Odpad zhodnotený / zneškodnený v t za rok 2016:  

 
Zdroj: Zákon č. 79/2015 Z. z., Vyhláška č. 371/2015 Z. z., vlastné spracovanie 
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Tabuľka č. 4: Vznik odpadov a nakladania s nimi za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód 

odpadu  

Názov odpadu 

 

Kate

g.  

Odp. 

Spolu 

(t)                                   

Odpad zhodnotený (t) 

 

Odpad zneškodnený (t) 

 

Materiálov

o 

Energetick

y 

Inak Spaľovaní

m 

Skládkova

ním  

Inak  

20 01 01 Papier a lepenka O 6,980 6,980      

20 01 33 Akumulátory a 
batérie 

N 0 0      

15 01 07 Obaly zo skla O 0 0      

15 01 02 Obaly z plastov O 0 0      

20 01 35 Vyradené el. 

a elektronické 
zariadenia 

N 0,690   0,690    

20 01 40 Kovy O 0,140 0,140      

20 03 03 Odpad z čistenia 

ulíc  

O 0 0      

20 03 02 Odpad Z trhovísk  O 0 0      

20 03 01 Zmesový 
komunálny odpad 

O 211,8

3 

0     211,83 

20 02 01 Biologický 

rozložiteľný odpad 

O 3,040 

 

3,040 

 

     

20 03 08 Drobný stavebný 

odpad  

O 0 0      

20 03 07 Objemný odpad  O 0 0      

20 01 36 EL. Odpad  O 0,560   0,560    

20 01 23 Vyradené zariadenia 
obsahujúce 

chlórflkuórované 

uhľovodíky  

N 0,360   0,360    

20 01 34 Akumulátory 
a batérie  

O 0 0      

20 01 02  Sklo O 9,290 9,290      

20 01 39 Plasty  O 7,310 7,310      

16 01 03 Pneumatiky O 0 0      

20 01 21 Žiarivky  O 0 0      

20 01 10 Šatstvo  O 0,700 0,700      

20 01 11 Textílie O 0,260 0,260      

20 01 25 Jedlé tuky a oleje  O 0 0      

20 01 08 Biologicky 

rozložiteľný odpad 
a reštauračný odpad 

O 0,190 0,190      

17 02 03 Plasty O 0 0      

16 06 04  Alkalické batérie N 0 0      

20 01 03 VKM O 0,050 0,050      

                                              Spolu :        241,40      27,96 0,00 1,61 0,00 0,00 211,83 

Komunálne odpady za rok 2015 spolu  241,40 Odpad zhodnotený spolu 

:  

29,57 Odpad zneškodnený 

spolu:  

211,83 

Náklady na 
ochranu ŽP 

42 663,00 .-
Eur 
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Odpad zhodnotený / zneškodnený v t za rok 2017: 

 

 
Zdroj: Zákon č. 79/2015 Z. z., Vyhláška č. 371/2015 Z. z., vlastné spracovanie 
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Tabuľka č. 5: Vznik odpadov a nakladania s nimi za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód 

odpadu  

Názov odpadu 

 

Kate

g.  

Odp. 

Spolu 

(t)                                   

Odpad zhodnotený (t) 

 

Odpad zneškodnený (t) 

 

Materiálov

o 

Energetick

y 

Inak Spaľovaní

m 

Skládkova

ním  

Inak  

20 01 01 Papier a lepenka O 2,387 2,387      

20 01 33 Akumulátory a 
batérie 

N 0 0      

15 01 07 Obaly zo skla O 0 0      

15 01 02 Obaly z plastov O 0 0      

20 01 35 Vyradené el. 

a elektronické 
zariadenia 

N 0,780   0,780    

20 01 40 Kovy O 0,143 0,143      

20 03 03 Odpad z čistenia 

ulíc  

O 0 0      

20 03 02 Odpad Z trhovísk  O 0 0      

20 03 01 Zmesový 
komunálny odpad 

O 248,0

0 

0     248,0 

 
20 02 01 Biologický 

rozložiteľný odpad 

O 3,040 3,040      

20 03 08 Drobný stavebný 

odpad  

O 0 0      

20 03 07 Objemný odpad  O 0 0      

20 01 36 EL. Odpad  O 0,836   0,836    

20 01 23 Vyradené zariadenia 

obsahujúce 

chlórflkuórované 
uhľovodíky  

N 0,800   0,800    

20 01 34 Akumulátory 

a batérie  

O 0 0      

20 01 02  Sklo O 8,666 8,666      

20 01 39 Plasty  O 8,117 8,117      

16 01 03 Pneumatiky O 0 0      

20 01 21 Žiarivky  O 0 0      

20 01 10 Šatstvo  O 0,440 0,440      

20 01 11 Textílie O 0,140 0,140      

20 01 25 Jedlé tuky a oleje  O 0 0      

20 01 08 Biologicky 
rozložiteľný odpad 

a reštauračný odpad 

O 0,191 0,191      

17 02 03 Plasty O 0 0      

16 06 04  Alkalické batérie N 0 0      

20 01 03 VKM O 0,043 0,043      

                                              Spolu :   273,58           23,16 0,00 2,41 0,00 0,00 248,00 

Komunálne odpady za rok 2015 spolu  273,58 Odpad zhodnotený spolu 

:  

25,57 Odpad zneškodnený 

spolu:  

248,00 

Náklady na 

ochranu ŽP 

47096,00 

 

.-

Eur 
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Odpad zhodnotený / zneškodnený v t za rok 2018: 

 
Zdroj: Zákon č. 79/2015 Z. z., Vyhláška č. 371/2015 Z. z., vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpad 
zhodnotený 

(t) 
9% 

Odpad 
zneškodnený 

(t) 
91% 

Podiel zneškodňovana / zhodnocovania kom. odpadu za rok 
2018  

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 

Rady1 



Program odpadového hospodárstva obce Rimavské Janovce na roky 2016- 2020 

 

20 
 

 

2.2 Triedený zber komunálnych odpadov  
 

Zmesový komunálny odpad 

Kód odpadu:  

Spoločnosť, vykonávajúca zber:  

 

 

 20 03 01 

Technické služby mesta Rimavská Sobota, IČO:00410365 

Nádoby používané na zber:  110, 120 a 240 l KUKA,  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 týždne  

 

Papier a lepenka  

Kód odpadu:  20 01 01 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Mobilný zber –vyloženie na určené miesto v deň zberu  

Frekvencia vývozov:  2x ročne 

 

Plasty  

Kód odpadu:  20 01 39 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Plastové vrecia a MOK  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

 

Kovy 

Kód odpadu:  20 01 40  
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Plastové vrecia a 110l kontajner  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

Sklo 

Kód odpadu:   20 01 02 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:   Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:   Plastové vrecia a MOK  

Frekvencia vývozov:   1x za 2 mesiace  

 

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky  
Kód odpadu:   20 01 03 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber: Plastové vrecia a MOK  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

BRKO: Jedlé oleje a tuky  

Kód odpadu:                                       20 01 25 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner  Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Plastové nádoby  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

BRKO: Kuchynský odpad od fyzických osôb  

Kód odpadu: 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Plastové vrecia a MOK  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

BRKO: Biologický rozložiteľný odpad a reštauračný odpad  

Kód odpadu:  20 01 08 
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Spoločnosť, vykonávajúca zber:  EKRONN s.r.o., Rimavská Sobota IČO: 46615946  

Nádoby používané na zber:  Plastové kontajnery - nádoby  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 týždne  

 

 BRKO: „Zelený odpad“  

 Kód odpadu:  20 02 01 
 Zelený odpad zo záhrad rodinných domov, z verejných priestranstiev, parkov a cintorínov  

 Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Technické služby mesta Rimavská Sobota, IČO:  00410365 

Nádoby používané na zber:  VOK  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

Elektroodpady z domácností  

Kód odpadu: 20 01 36 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Plastové vrecia a MOK  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

Vyradene el. a elektronické zariadenia 

Kód odpadu:  20 01 35 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Plastové vrecia a MOK  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

  Vyradené zariadenia obsahujúce chlórovodíkové uhľovodíky  

  Kód odpadu:                                     20 01 23 

Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Plastové vrecia a MOK  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

Batérie a akumulátory  

Kód odpadu:                                       20 01 34 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211 a  

MACH TRADE spol s r.o., IČO: 31347011 a  

INSA spol. s r.o., IČO: 36024376  

Nádoby používané na zber:  Vyloženie na určené miesto v deň zberu; zberné miesto  

Frekvencia vývozov:  2x ročne  

 

Objemný odpad  

Kód odpadu:  20 03 07 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Technické služby mesta Rimavská Sobota, IČO:  00410365 

Nádoby používané na zber:  VOK  

Frekvencia vývozov:  2x ročne  

 

Drobný stavebný odpad  

Kód odpadu:  20 03 08 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Technické služby mesta Rimavská Sobota, IČO:  00410365 

Nádoby používané na zber:  VOK  

Frekvencia vývozov:  Podľa potreby  

 

Textílie  

Kód odpadu:  20 01 11 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Jan Botto Dolná Mičiná IČO: 45862214 

Nádoby používané na zber:  VOK  
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Frekvencia vývozov:  Podľa potreby  

 

Šatstvo  

Kód odpadu:  20 01 10 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Jan Botto Dolná Mičiná IČO: 45862214 

Nádoby používané na zber:  VOK  

Frekvencia vývozov:  Podľa potreby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program odpadového hospodárstva obce Rimavské Janovce na roky 2016- 2020 

 

23 
 

2.3. Predpokladané množstvo vzniku komunálnych odpadov a drobného stavebného 

odpadu  

 

Tabuľka č. 6: Druh, množstvo a spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi v roku 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód 

odpadu  

Názov odpadu 

 

Kate

g.  

Odp. 

Spolu 

(t)                                   
Odpad zhodnotený (t) 

 

Odpad zneškodnený (t) 

 

Materiálov

o 

Energetick

y 

Inak Spaľovaní

m 

Skládkova

ním  

Inak  

20 01 01 Papier a lepenka O 2,45 2,45      

20 01 33 Akumulátory a 

batérie 

N 0 0      

15 01 07 Obaly zo skla O 0 0      

15 01 02 Obaly z plastov O        

20 01 35 Vyradené el. 

a elektronické 
zariadenia 

N 0,57   0,57    

20 01 40 Kovy O 0,01 0,01      

20 03 03 Odpad z čistenia 

ulíc  

O 9,94 9,94      

20 03 02 Odpad Z trhovísk  O 0 0      

20 03 01 Zmesový 
komunálny odpad 

O 203,8

7 

0     203,87 

20 02 01 Biologický 

rozložiteľný odpad 

O 1,42 1,42      

20 03 08 Drobný stavebný 

odpad  

O 0 0      

20 03 07 Objemný odpad  O 0 0      

20 01 36 EL. Odpad  O 0,21   0,21    

20 01 23 Vyradené zariadenia 

obsahujúce 

chlórflkuórované 
uhľovodíky  

N 0,70   0,70    

20 01 34 Akumulátory 

a batérie  

O 0 0      

20 01 02  Sklo O 6,93 6,93      

20 01 39 Plasty  O 4,16 4,16      

16 01 03 Pneumatiky O 0 0      

20 01 21 Žiarivky  O 0 0      

20 01 10 Šatstvo  O 0 0      

20 01 11 Textílie O 0 0      

20 01 25 Jedlé tuky a oleje  O 0,01 0,01      

20 01 08 Biologicky 
rozložiteľný odpad 

a reštauračný odpad 

O 0,22 0,22      

17 02 03 Plasty O 0 0      

16 06 04  Alkalické batérie N 0 0      

20 01 03 VKM O 0 0      

                                              Spolu :         230,49      25,14 0,00 1,48 0,00 0,00 203,87 

Komunálne odpady za rok 2015 spolu  230,49 Odpad zhodnotený spolu 

:  

26,62 Odpad zneškodnený 

spolu:  

203,87 

Náklady na 

ochranu ŽP 

35783,00 .-

Eur 
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Tabuľka č. 7: Druh , množstvo a spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi v roku 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód 

odpadu  

Názov odpadu 

 

Kate

g.  

Odp. 

Spolu 

(t)                                   
Odpad zhodnotený (t) 

 

Odpad zneškodnený (t) 

 

Materiálov

o 

Energetick

y 

Inak Spaľovaní

m 

Skládkova

ním  

Inak  

20 01 01 Papier a lepenka O 2,387 2,387      

20 01 33 Akumulátory a 
batérie 

N 0 0      

15 01 07 Obaly zo skla O 0 0      

15 01 02 Obaly z plastov O        

20 01 35 Vyradené el. 

a elektronické 
zariadenia 

N 0,780   0,780    

20 01 40 Kovy O 0,143 0,143      

20 03 03 Odpad z čistenia 

ulíc  

O 0 0      

20 03 02 Odpad Z trhovísk  O 0 0      

20 03 01 Zmesový 
komunálny odpad 

O 248,0

0 

0     248,0 

 
20 02 01 Biologický 

rozložiteľný odpad 

O 3,040 3,040      

20 03 08 Drobný stavebný 

odpad  

O 0 0      

20 03 07 Objemný odpad  O 0 0      

20 01 36 EL. Odpad  O 0,836   0,836    

20 01 23 Vyradené zariadenia 

obsahujúce 

chlórflkuórované 
uhľovodíky  

N 0,800   0,800    

20 01 34 Akumulátory 

a batérie  

O 0 0      

20 01 02  Sklo O 8,666 8,666      

20 01 39 Plasty  O 8,117 8,117      

16 01 03 Pneumatiky O 0 0      

20 01 21 Žiarivky  O 0 0      

20 01 10 Šatstvo  O 0,440 0,440      

20 01 11 Textílie O 0,140 0,140      

20 01 25 Jedlé tuky a oleje  O 0 0      

20 01 08 Biologicky 
rozložiteľný odpad 

a reštauračný odpad 

O 0,191 0,191      

17 02 03 Plasty O 0 0      

16 06 04  Alkalické batérie N 0 0      

20 01 03 VKM O 0,043 0,043      

                                              Spolu :   273,58           23,16 0,00 2,41 0,00 0,00 248,00 

Komunálne odpady za rok 2015 spolu  273,58 Odpad zhodnotený spolu 

:  

25,57 Odpad zneškodnený 

spolu:  

248,00 

Náklady na 

ochranu ŽP 

47096,00 

 

.-

Eur 
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Tabuľka č. 8: Predpokladaný druh, množstvo a spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi v roku 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód 

odpadu  

Názov odpadu 

 

Kate

g.  

Odp. 

Spolu 

(t)                                   
Odpad zhodnotený (t) 

 

Odpad zneškodnený (t) 

 

Materiálov

o 

Energetick

y 

Inak Spaľovaní

m 

Skládkova

ním  

Inak  

20 01 01 Papier a lepenka O 3,0 3,0      

20 01 33 Akumulátory a 
batérie 

N 0 0      

15 01 07 Obaly zo skla O 0 0      

15 01 02 Obaly z plastov O 0 0      

20 01 35 Vyradené el. 

a elektronické 
zariadenia 

N 0,80   0,80    

20 01 40 Kovy O 0,143 0,143      

20 03 03 Odpad z čistenia 

ulíc  

O 0 0      

20 03 02 Odpad Z trhovísk  O 0 0      

20 03 01 Zmesový 
komunálny odpad 

O 220,0

0 

0     220,0 

 
20 02 01 Biologický 

rozložiteľný odpad 

O 5,040 5,040      

20 03 08 Drobný stavebný 

odpad  

O 0 0      

20 03 07 Objemný odpad  O 0 0      

20 01 36 EL. Odpad  O 0,836   0,836    

20 01 23 Vyradené zariadenia 

obsahujúce 

chlórflkuórované 
uhľovodíky  

N 0,800   0,800    

20 01 34 Akumulátory 

a batérie  

O 0 0      

20 01 02  Sklo O 10,0 10,0      

20 01 39 Plasty  O 10,0 10,0      

16 01 03 Pneumatiky O 0 0      

20 01 21 Žiarivky  O 0 0      

20 01 10 Šatstvo  O 0,440 0,440      

20 01 11 Textílie O 0,140 0,140      

20 01 25 Jedlé tuky a oleje  O 0 0      

20 01 08 Biologicky 
rozložiteľný odpad 

a reštauračný odpad 

O 0,200 0,200      

17 02 03 Plasty O 0 0      

16 06 04  Alkalické batérie N 0 0      

20 01 03 VKM O 0,043 0,043      

                                              Spolu :        251,44      29,06 0,00 2,436 0 0 220,0 

Komunálne odpady za rok 2015 spolu  251,44 Odpad zhodnotený spolu 

:  

31,442 Odpad zneškodnený 

spolu:  

220,0 
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3 . Vyhodnotenie predchádzajúceho programu  

 

Program odpadového hospodárstva na roky 2013 – 2015 – prijaté ciele: 
Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre obec, podľa cieľov stanovených krajským Programom odpadového 

hospodárstva:  

Vlastné ciele Programu obce:  

- čiastočné zníženie množstva komunálnych odpadov v niektorých druhoch odpadov  

- zvýšený podiel triedeného zberu komunálnych odpadov a následné zhodnotenie vyseparovaných zložiek  

- zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov  

 

Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na zníženie vzniku odpadov  

Cieľ: zvýšiť materiálové zhodnocovanie komunálnych odpadov z doterajších 13,4 % (skutočnosť roku 2013) na 

15  % v roku 2015.  

 

 Tabuľka č. 9: Materiálové zhodnotenie v % - skutočnosť za roky 2013 - 2016 

Rok  2013 2014 2015 2016 

materiálové 

zhodnotenie v % 

13,4 8,69 

 

11,12 11,59 

Produkcia TKO v t  188,52 197,86 202,31 203,85 
               Vlastné spracovanie 

 

  Opatrenia:  

 

 

  Obec má zavedený triedený zber týchto položiek: 

 

Zmesový komunálny odpad 

Kód odpadu:  

Spoločnosť, vykonávajúca zber:  

 

 

 20 03 01 

Technické služby mesta Rimavská Sobota, IČO:  00410365 

Nádoby používané na zber:  110, 120 a 240 l KUKA,  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 týždne  

 

Papier a lepenka  

Kód odpadu:  20 01 01 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Mobilný zber –vyloženie na určené miesto v deň zberu  

Frekvencia vývozov:  2x ročne 

 

Plasty  

Kód odpadu:  20 01 39 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Plastové vrecia a MOK  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

 

Kovy 

Kód odpadu:  20 01 40  
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  
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Nádoby používané na zber:  Plastové vrecia a 110l kontajner  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

Sklo 

Kód odpadu:   20 01 02 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:   Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:   Plastové vrecia a MOK  

Frekvencia vývozov:   1x za 2 mesiace  

 

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky  
Kód odpadu:   20 01 03 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber: Plastové vrecia a MOK  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

BRKO: Jedlé oleje a tuky  

Kód odpadu:                                       20 01 25 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner  Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Plastové nádoby  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

BRKO: Kuchynský odpad od fyzických osôb  

Kód odpadu: 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Plastové vrecia a MOK  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

BRKO: Biologický rozložiteľný odpad a reštauračný odpad  

Kód odpadu:  20 01 08 

 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  EKRONN s.r.o., Rimavská Sobota IČO: 46615946  

Nádoby používané na zber:  Plastové kontajnery - nádoby  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 týždne  

 

BRKO: „Zelený odpad“  

Kód odpadu:  20 02 01 
Zelený odpad zo záhrad rodinných domov, z verejných priestranstiev, parkov a cintorínov  

Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Technické služby mesta Rimavská Sobota, IČO:  00410365 

Nádoby používané na zber:  VOK  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

Elektroodpady z domácností  

Kód odpadu: 20 01 36 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Plastové vrecia a MOK  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

Vyradene el. a elektronické zariadenia 

Kód odpadu:  20 01 35 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Plastové vrecia a MOK  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

  Vyradené zariadenia obsahujúce chlórovodíkové uhľovodíky  
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  Kód odpadu:                                     20 01 23 

Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211  

Nádoby používané na zber:  Plastové vrecia a MOK  

Frekvencia vývozov:  1x za 2 mesiace  

 

Batérie a akumulátory  

Kód odpadu:                                       20 01 34 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211 a  

MACH TRADE spol s r.o., IČO: 31347011 a  

INSA spol. s r.o., IČO: 36024376  

Nádoby používané na zber:  Vyloženie na určené miesto v deň zberu; zberné miesto  

Frekvencia vývozov:  2x ročne  

 

Objemný odpad  

Kód odpadu:  20 03 07 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Technické služby mesta Rimavská Sobota, IČO:  00410365 

Nádoby používané na zber:  VOK  

Frekvencia vývozov:  2x ročne  

 

Drobný stavebný odpad  

Kód odpadu:  20 03 08 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Technické služby mesta Rimavská Sobota, IČO:  00410365 

Nádoby používané na zber:  VOK  

Frekvencia vývozov:  Podľa potreby  

 

Textílie  

Kód odpadu:  20 01 11 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Jan Botto, Dolná Mičiná IČO: 45862214 

Nádoby používané na zber:  VOK  

Frekvencia vývozov:  Podľa potreby  

 

Šatstvo  

Kód odpadu:  20 01 10 
Spoločnosť, vykonávajúca zber:  Jan Botto, Dolná Mičiná IČO: 45862214 

Nádoby používané na zber:  VOK  

Frekvencia vývozov:  Podľa potreby  

 

 biologicky rozložiteľných odpadov z verejných priestranstiev pre obec v prípade 

neuzatvorenia dlhodobých zmluvných vzťahov o odbere na zhodnocovanie tohto odpadu.  

Obec v tejto dobe žiada o registráciu o malú kompostáreň.  

 

Spaľovanie odpadov  

Na území obce Rimavské Janovce sa nenachádza žiadne zariadenia na spaľovanie odpadov, obec nevyužíva 

spaľovňu na zneškodňovanie vyprodukovaného komunálneho odpadu. Žiadne takéto zariadenia obec neplánuje 

budovať.  

V rokoch 2014-2018 – v obci nebolo  vybudované žiadne zariadenie na spaľovanie ani v budúcnosti 

naplánuje podobné zariadenie budovať.  

 

Zneškodňovanie odpadov skládkovaním  

Cieľ: znížiť zneškodňovanie komunálnych odpadov skládkovaním z 60,0 % v roku 2013 na maximálne 50 % v 

roku 2015.  

Opatrenia:  
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opotrebované oleje),  

 

 

Separovaný zber  

Na území obce Rimavské Janovce sa v roku 2013 vyseparovalo 19,06 ton zhodnotiteľných odpadov.  

V priemere sa vyseparovalo 14,06kg odpadov na jedného obyvateľa obce za rok. Plánovaný  ukazovateľ POH 

SR do roku 2015 na dosiahnutie objemu separovaných odpadov 50 kg na občana v podmienkach obce sa nedarí 

plniť pre neúčinnosť systému – nevybudovanú infraštruktúru zberu – neexistencia trvalej prevádzky – zberného 

dvora odpadov verejne prístupného občanom v pracovnom i voľnom čase.  

 

Cieľ: Zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu na 20 kg na obyvateľa do roku 2015 .  

 

Tabuľka č. 10 :Množstvo vyprodukovaného odpadu v prepočte na 1 obyvateľa:  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Odpady 

zhodnotený t 

/rok  

19,06 18,87 25,35 26,62 29,57 25,57 

Prepočet na 

jedného 

obyvateľa v kg 

14,06 14,34 19,10 20,16 22,23 19,37 

 

Opatrenia:  

podľa konkrétnych podmienok.  

Cieľ v rokoch 2016 – 2018 nebol splnený  

Zhodnocovanie odpadov z obalov  

Riešiť zber odpadov z obalov podľa podmienok stanovených v zákone o obaloch.  

Opatrenia:  

 

 

Organizačné opatrenia smerujúce k zníženiu vzniku odpadov:  

ným informovaním obyvateľstva obce o stave odpadového hospodárstva obce, o triedenom zbere 

komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch ale aj o stave iných zložiek okolitého 

životného prostredia zvyšovať environmentálnu úroveň a ich povedomie tak, aby sa dosiahlo rozvážne 

environmentálne správanie každého jednotlivca,  

Obec pravidelne informuje občanov o triedenom zbere v Ročenke obce, na oficiálne stránke obce 

a obecným rozhlasom.  

 

 zavádzania preventívnych opatrení s cieľom 

predchádzať vzniku nepriaznivých vplyvov svojich činností a služieb ako aj ovplyvňovať nepriame aspekty 

svojich dodávateľov a zmluvných partnerov,  

 

red ich zneškodnením ako aj šetriť primárne 

surovinové zdroje.  

  

Opatrenia na znižovanie biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov Jedným z opatrení, 

ktorým je možné v obci znížiť podiel odpadov a to v oblasti zmesového komunálneho odpadu je zaviesť 

dôslednejšie separovanie všetkých využiteľných zložiek z komunálneho odpadu t.j. maximálne znížiť podiel 
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papiera, skla, plastov resp. iných obalov (hliníkové, kombinované a pod., vrátane obalov obsahujúcich zvyšky 

nebezpečných látok) z komunálneho odpadu a zabezpečiť jeho zhodnotenie. Tým sa vylúči kontaminácia s 

ostatným odpadom. Odvozom odpadov oprávnenými firmami na miesta určené v súlade so zákonom o 

odpadoch sa zamedzí vývozu odpadov na nelegálne skládky.  

Na to, aby bolo možné dosiahnuť zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

zneškodňovaných skládkovaním, je potrebné:  

povedomie občanov obce pravidelným informovaním o stave ŽP v obci,  

 

odpadov zo zelene,  

vor na odpad, kde by občan mohol odovzdať svoj vyprodukovaný odpad (výhľad – rok 

2016),  

 

 

Pre zabezpečenie týchto opatrení je nutné prispôsobiť triedenie, zhromažďovanie a zber biologicky 

rozložiteľných odpadov v komunálnom odpade podmienkam, ktoré zaistí obec a ktorá zodpovedá za komunálny 

odpad. Pri nakladaní s komunálnym odpadom sa pôvodcovia odpadu musia prispôsobiť systému zberu a 

nakladania s odpadmi, ktorý je zavedený v obci.  

 

 

4.  Záväzná časť programu  
 

4.1 Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom  
 

Ciele, ktoré sú ustanovené v krajskom Programe odpadového hospodárstva:  
 

V Programe odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020 bol stanovený  

hlavný cieľ do roku 2020 (ktorý je zároveň hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2020): 

 

„minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné 

prostredie“. 

 
Pre komunálne odpady bol v POH BB kraja na roky 2016-2020 v zmysle článku 11 (2) písm. a) rámcovej 

smernice o odpade stanovený cieľ:  

 

„zvýšiť do roku 2020 prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, 

plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z 

domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti“ 
 

a pre triedený zber komunálnych odpadov ciele: 

 

Tabuľka č. 11: 
 

Roky:  

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Miera 

triedeného 

zberu  

20% 30% 40% 50% 60% 
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Pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady bol v POH BB kraja na roky 2016-2020 na základe 

požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu stanovený cieľ:  

 

„znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového 

množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995“. 
................................................................................................................................................................... 

 

Prehľad cieľov pre všetky prúdy odpadov3, uvedené v záväznej časti POH Banskobystrického kraja pre rok 

2020:  

Ciele pre papier a lepenku 

Materiálové zhodnocovanie  

 

70 %  

Energetické zhodnocovanie  15 %  

Skládkovanie  2 %  

Iné nakladanie  13 %  

 

Ciele pre sklo  

Materiálové zhodnocovanie  

 

80 %  

Energetické zhodnocovanie  0 %  

Skládkovanie  10 %  

Iné nakladanie  10 %  

 

Ciele pre plasty  

Materiálové zhodnocovanie  

 

55 %  

Energetické zhodnocovanie  15 %  

Skládkovanie  5 %  

Iné nakladanie  25 %  

 

Ciele pre železné a 

neželezné kovy  

Materiálové zhodnocovanie  

 

 

       90 %  

Energetické zhodnocovanie  0 %  

Skládkovanie  1 %  

Iné nakladanie  9 %  

 

Ciele pre odpady z obalov  
a) celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov  

b) celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej hmotnosti odpadov z 

obalov  

c) mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:  

           60 %  hmotnosti sklenených odpadov z obalov  

           68 %  hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky)  

           55 %  hmotnosti kovových odpadov z obalov  

           48 %  hmotnosti plastových odpadov z obalov  

           35 %  hmotnosti drevených odpadov z obalov  

 
d) mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:  

           60 %  hmotnosti sklenených odpadov z obalov  

           60 %  hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky)  

           55 %  hmotnosti kovových odpadov z obalov  

           45 %  hmotnosti plastových odpadov z obalov  

           25 %  hmotnosti drevených odpadov z obalov  

 

Ciele pre stavebné odpady a odpady z demolácií  
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Cieľom pre stavebné a demolačné odpady je v zmysle článku 11 ods. 2 písm. b) rámcovej smernice o odpade 

zvýšiť do roku 2020 prípravu na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane 

zasypávacích prác použitím odpadu z bezpečných konštrukcií a sutí z demolácií ako náhrady za iné materiály, 

bez využívania prirodzene sa vyskytujúceho materiálu definovaného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov, 

najmenej na 70 % podľa hmotnosti. 

 

Ciele pre odpadové pneumatiky  

Materiálové zhodnocovanie  

 

 

   80 %  

Energetické zhodnocovanie  15 %  

Skládkovanie  1 %  

Iné nakladanie  4 %  

 

Ciele pre staré vozidlá  

Limity pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých 

vozidiel a recyklácie starých vozidiel 

 

Činnosť   

 

Limit a termín pre minimálne zvýšenie rozsahu 

činnosti 

1. Január 2005 a nasledujúce roky  

Všetky vozidlá  

 

Opätovné použitie častí starých vozidiel a 

zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých 

vozidiel  

95 %  

Opätovné použitie častí starých vozidiel a recyklácia 

starých vozidiel  

85 %  

 

Ciele pre použité batérie a akumulátory  
Pre použité batérie a akumulátory sú dané nasledovné ciele v zmysle požiadaviek smernice Európskeho 

Parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a 

akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS:  

 

- dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných batérií a akumulátorov 40 % pre rok 2015 a 45 % pre rok 

2016;  

- dosiahnuť zber použitých automobilových batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu batérií 

uvedených na trh SR výrobcom automobilových batérií a akumulátorov v predchádzajúcom kalendárnom roku;  

- dosiahnuť zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu batérií uvedených 

na trh SR výrobcom priemyselných batérií a akumulátorov v predchádzajúcom kalendárnom roku;  

- cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov je 100 % z množstva vyzbieraných použitých batérií a 

akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok;  

- dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť:  

a) 90 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného 

obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;  

b) 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu 

kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;  

c) 60 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov;  

- pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich priebežné spracovanie u autorizovaného 

spracovateľa.  

 

Ciele pre elektrozariadenia a elektroodpady  
 

Minimálne ciele zhodnocovania a recyklácie pre odpady z elektrických a elektronických zariadení  
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Tabuľka č. 12: Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2015 do 14. augusta 2018, ktoré sa 

vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe č. 6 časti I nového zákona o odpadoch  

 

Kategória  Miera zhodnotenia Miera recyklácie 

Veľké domáce spotrebiče 85 %  80 %  

Malé domáce spotrebiče  75 %  55 %  

Informačné technológie  

a telekomunikačné zariadenia  

80 %  70 %  

Spotrebná elektronika a 

fotovoltaické panely  

80 %  70 %  

Osvetľovacie zariadenia a 

svetelné zdroje  

75 %  55 %  

z toho plynové výbojky  - 80 %  

Elektrické a elektronické nástroje  75 %  55 %  

Hračky, zariadenia určené na 

športové a rekreačné účely  

75 %  55 %  

Zdravotnícke prístroje  75 %  55 %  

Prístroje na monitorovanie a 

kontrolu  

70  55 %  

Predajné automaty  85 %  80 %  
 

                                   

    

    

    

Tabuľka č. 13: Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na kategórie 

uvedené v prílohe č. 6 časti II nového zákona o odpadoch  

 

Kategória  Miera 

zhodnotenia  

Miera recyklácie  

Zariadenia na tepelnú výmenu  85 %  80 %  

Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s 

povrchom väčším ako 100 cm2  

80 %  70 %  

Svetelné zdroje  - 80 %  

Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 

50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; IT a 

telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; 

zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných 

zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, 

zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych 

pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných 

automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto 

kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.  

85 %  80 %  

Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 

50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; spotrebnej 

elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo 

obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického 

náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; 

zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; 

predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. 

Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 

3 a 6.  

75 %  55 %  

Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším 

rozmerom menej ako 50 cm).  

75 %  55 %  
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Tabuľka č. 14: Ciele zberu pre odpady z elektrických a elektronických zariadení .  

 

V roku 2016 hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení 

uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch, 

V roku 2017  hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení 

uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch  

V roku 2018  hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení 

uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch,  

V roku 2019  hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení 

uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch,  

V roku 2020  hmotnosť zodpovedajúca podielu 60 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení 

uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch  

 

Ciele pre odpadové oleje  

Materiálové zhodnocovanie  

 

 

60 %  

Energetické zhodnocovanie  15 %  

Skládkovanie  0 %  

Iné nakladanie  25 %  

 

Ciele pre použité polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly  
Ciele pre nakladanie s PCB vrátane odpadov a zariadení obsahujúcich PCB sú v zmysle požiadaviek smernice 

Rady č. 1996/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov (PCB) a 

polychlórovaných terfenylov (PCT) a v zmysle požiadaviek Štokholmského dohovoru nasledovné:  

- do konca roka 2020 pripraviť podmienky tak, aby bolo možné do konca roka 2028 zabezpečiť 

environmentálne prijateľné nakladanie s odpadom kvapalín a zariadení kontaminovaných PCB s obsahom viac 

ako 0,005 percenta PCB,  

- do konca roka 2020 pripraviť podmienky tak, aby bolo možné do konca roka 2025 zabezpečiť identifikáciu, 

označenie a zneškodnenie zariadení obsahujúcich:  

a) viac ako 10 % PCB a s objemom väčším ako 5 litrov,  

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

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

 

Obec Rimavské Janovce si v tomto Programe odpadového hospodárstva stanovila nasledovné vlastné 

ciele:  

 

Ciele obce v nakladaní s komunálnym odpadom 
 

CIELE ZAMERANÉ NA: 

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

komunálneho odpadu  
1.1. Zlepšiť environmentálne povedomie obyvateľstva ohľadom množstva produkovaných odpadov 

a s tým spojeným znečisťovaním životného prostredia. 

1.2. Motivovať obyvateľstvo aby produkovalo čo najmenej zmesového komunálneho odpadu  

2. zvýšenie podielu triedeného zberu  
2.1. Zlepšiť environmentálne povedomie obyvateľstva ohľadom výhod triedenia odpadov  

2.2. Skvalitniť a zefektívniť triedený zber odpadov  

3. znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na 

skládky odpadov  
3.1. Zlepšiť environmentálne povedomie obyvateľstva ohľadom výhod kompostovania  

3.2. Zaviesť efektívny zber BRKO  

4. zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu  
4.1. Zlepšiť environmentálne a ekonomické povedomie obyvateľstva ohľadom potreby 

zhodnocovania odpadov  

4.2. Zaviesť efektívny systém zhodnocovania BRKO  
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4.3. Zaviesť efektívny systém zhodnocovania ostatných vytriedených zložiek komunálnych 

odpadov  

 

 

4.2 Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov a opatrenia na zabezpečenie 

informovanosti obyvateľov o triedenom zbere a o význame značiek na obaloch  
 

Opatrenia, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3 k vyhláške Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018, ktorou 

sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 –

2020 (opatrenia BB kraja na dosiahnutie stanovených cieľov):  
 

V Prílohe č. 3 k vyhláške Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť 

Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 –2020 sú uvedené nasledovné 

opatrenia na dosiahnutie hlavného cieľa odpadového hospodárstva do roku 2020:  

O1. Implementovať do praxe princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre nasledovné vyhradené výrobky: 

elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky.  

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

lepenku, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady tak, aby boli splnené ciele pre triedený 

zber komunálnych odpadov uvedené v tabuľke č. 1.  

O3. Zvýšiť recykláciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií vrátane činnosti spätného zasypávania tak, 

aby bol splnený cieľ recyklácie uvedený v časti 9.  

O4. Podporovať projekty na opätovné používanie a prípravu opätovného používania v komunálnej sfére, napr. 

tzv. „centrá opätovného používania“.  

O5. Zlepšenie stavu informovanosti obyvateľov a všetkých subjektov pôsobiacich v odpadovom hospodárstve o 

nevyhnutnosti a možnostiach zberu, opätovného používania a recyklácie odpadov, ako aj používania výrobkov, 

ktoré sú vyrobené recykláciou zavedením účinných a všeobecne prístupných informačných systémov a vedením 

lokálnych informačných kampaní.  

O6. Zvýšenie kontrolnej činnosti všetkých orgánov štátneho dozoru odpadového hospodárstva a obcí za účelom 

dodržiavania právnych predpisov upravujúcich oblasť odpadového hospodárstva. 

 

Opatrenia pre komunálne odpady:  
O1. Implementovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov do systému triedeného zberu komunálnych 

odpadov pre zložky komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov.  

O2. Zvýšiť úroveň triedeného zberu recyklovateľných zložiek komunálnych odpadov, predovšetkým papiera a 

lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

 

2. Opatrenia pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady:  
O1. Podporovať budovanie malých kompostární v obciach, v ktorých je budovanie takýchto zariadení účelné.  

O2. Podporovať predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov formou domáceho a 

komunitného kompostovania.  

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

odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad na základe štandardov triedeného zberu pre biologicky 

rozložiteľné komunálne odpady.  

O4. Podporovať modernizáciu existujúcich kompostární a bioplynových staníc o hygienizačné jednotky 

umožňujúce spracovávanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov.  

O5. Podporovať budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať v prevažnej miere z kuchynských a 

reštauračných komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov.  

O6. Podporovať výrobu alternatívnych palív vyrobených zo zmesového komunálneho odpadu v rámci podpory 

využívania obnoviteľných zdrojov energie vtedy, ak nie je environmentálne vhodné ich materiálové zhodnotenie. 

 

3. Opatrenia pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady:  
O1. Podporovať budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať výlučne alebo v prevažnej miere z 

biologicky rozložiteľných odpadov.  
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4. Opatrenia pre papier a lepenku:  
O1. Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne 11 000 ton 

vytriedeného papiera a lepenky z komunálnych odpadov.  

O2. Podporovať zavádzanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie zberového 

papiera progresívnymi technológiami na zhodnocovanie odpadov z papiera a lepenky, ktoré sú v súlade s 

požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT).  

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

 

5. Opatrenia pre sklo:  
O1. Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne 8 000 ton 

vytriedeného skla z komunálnych odpadov.  

O2. Pri zvyšovaní množstiev sklenených odpadov z triedeného zberu komunálnych odpadov posúdiť existujúce 

spracovateľské kapacity pre recykláciu odpadového skla s analýzou potreby rozšírenia existujúcich 

recyklačných kapacít alebo vybudovanie nových recyklačných kapacít na spracovanie odpadového skla.  

O3. Podporovať zavádzanie nových technológií a budovanie kapacít na technologickú úpravu a recykláciu v 

súčasnosti nerecyklovateľných druhov odpadového skla z komunálneho odpadu a špeciálnych druhov 

odpadového skla.  

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

drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES. 

 

6. Opatrenia pre plasty:  
O1. Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne 6 000 ton 

vytriedených plastov z komunálnych odpadov.  

O2. Podporovať zavádzanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie odpadov z 

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

existujúcich recyklačných kapacít.  

O3. Nepodporovať technológie na katalytické chemické štiepenie plastov.  
O4. Podporiť zavádzanie technológií na zvyšovanie technickej úrovne existujúcich recyklačných zariadení, za 

účelom zvýšenia podielu nových výrobkov na báze recyklátov.  

O5. Podporovať zavádzanie technológií na recykláciu problémových druhov plastov zo spracovania starých 

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

 

7. Opatrenia pre železné a neželezné kovy:  
O1. Podporovať zavádzanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie odpadov zo 

železných a neželezných kovov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na 

základe posúdenia existujúcich recyklačných kapacít.  

O2. Uplatňovať pre oblasť odpadov zo železných a neželezných kovov Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011, 

ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa 

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

kritériá umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/98/ES. 

 

8. Opatrenie pre odpady z obalov:  
O1. Štatisticky spracovávať údaje o spotrebe plastových tašiek a zistené údaje vyhodnocovať.  

O2. Posúdiť prijatie zákazu bezplatného poskytovania ľahkých plastových tašiek v mieste predaja a na základe 

výsledkov prijať tomu zodpovedajúce opatrenie alebo navrhnúť iný typ opatrenia s cieľom znížiť ročnú spotrebu 

ľahkých plastových tašiek na 90 ks na obyvateľa do konca roka 2019 a na 40 ks na obyvateľa do konca roka 

2025. 

 

9. Opatrenia pre stavebné odpady a odpady z demolácií:  
O1. Pri stavebných prácach financovaných z verejných zdrojov (predovšetkým pri výstavbe dopravných 

komunikácií a infraštruktúry) využívať upravený stavebný a demolačný odpad, stavebné materiály a výrobky, 
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pri ktorých výrobe bol zhodnotený odpad (materiálovo alebo energeticky) za podmienky, že spĺňajú funkčné a 

technické požiadavky, prípadne stavebné výrobky pripravené zo stavebných a demolačných odpadov alebo 

vedľajších produktov výroby.  

O2. Zvýšiť kvalitatívnu úroveň materiálového zhodnocovania stavebných odpadov a odpadov z demolácií 

dodržiavaním stanovených noriem pre stavebné recykláty.  

O3. Podporovať zavádzanie technológií na zvýšenie miery recyklácie stavebných odpadov do výstupných 

produktov s vyššou pridanou hodnotou.  

O4. Nepodporovať technológie na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na 

primárne drvenie 

 

10. Opatrenie pre odpadové pneumatiky:  
O1. Podporovať zavádzanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie odpadových pneumatík, ktoré 

sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT).  

 

11. Opatrenia pre staré vozidlá:  
O1. Posúdiť potrebu budovania nových kapacít na spracovanie starých vozidiel a podporiť len v prípade, že je 

to pre daný región účelné a efektívne.  

O2. Podporovať zavádzanie technológií na zhodnocovanie problémových odpadov zo spracovania starých 

vozidiel (napr. čalúnenie, penové odpady, odpady z gumy, kompozitné materiály a pod.). 

 

12. Opatrenia pre použité batérie a akumulátory:  
O1. Podporovať zavádzanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie a spracovanie použitých 

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

posúdenia existujúcich recyklačných a spracovateľských kapacít.  

O2. Zabezpečiť zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom okrese 

Banskobystrického kraja spätným zberom použitých prenosných batérií a akumulátorov a zberom na zbernom 

mieste použitých prenosných batérií a akumulátorov a odovzdať ich na spracovanie a recykláciu.  

O3. Zabezpečiť zber použitých automobilových batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom 

okrese Banskobystrického kraja spätným zberom použitých automobilových batérií a akumulátorov a zberom 

vykonávaným osobami oprávnenými na ich zber a odovzdať ich na spracovanie a recykláciu.  

O4. Umožniť výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov zaviesť a prevádzkovať na území obce systém 

oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov. 

 

13. Opatrenia pre elektrozariadenia a elektroodpady:  
O1. Podporovať zavádzanie technológií na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, 

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

spracovateľských kapacít.  

O2. Podporovať budovanie nových zariadení na zber a spracovanie elektroodpadu len v regiónoch, v ktorých je 

budovanie takýchto zariadení účelné.  

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

elektrozariadení a samosprávy.  

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

elektroodpadov a ich recyklácie zavedením všeobecne prístupných informačných systémov a vedením lokálnych 

kampaní. 

14. Opatrenia pre odpadové oleje:  
O1. Pokračovať v zavádzaní systému oddeleného zberu odpadových olejov.  

O2. Zvyšovať množstvo vyzbieraných odpadových olejov.  

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

materiálové zhodnotenie odpadových olejov regeneráciou pred ich energetickým zhodnotením. 

 

15. Opatrenia pre použité polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované byfenyly:  
O1. Podporovať projekty zamerané na zber, dekontamináciu a zneškodnenie odpadov s obsahom PCB.  
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O2. Kontrolovať plnenie povinnosti zabezpečiť bezodkladnú dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadenia 

obsahujúceho PCB v objeme väčšom ako 5 dm3.  

O3. Kontrolovať zákaz zneškodňovania odpadov s obsahom PCB skládkovaním.  
O4. Kontrolovať plnenie povinnosti prednostného odoberania súčiastok s obsahom PCB z elektroodpadu a zo 

starých vozidiel. 

 

V  záujme dosiahnutia vlastných cieľov obce, stanovených v tabuľke vyššie, plánuje samospráva obce 

prijať do roku 2020 nasledovné opatrenia:  

 

Tabuľka 16: Opatrenia na dosiahnutie  stanovených cieľov  

Cieľ Opatrenie 

1.1. 1.1.1. Vykonávať osvetu u obyvateľstva (najmä v školách) ohľadom:  

- predchádzania vzniku odpadov  

- výhod pri nákupe tovarov vo vratných a recyklovateľných obaloch  

- výhod pri nákupe tovarov vo veľkých baleniach  

- výhod pri nákupe tovarov bez jednorazových obalov  

- nekupovania zbytočných vecí  

- možnosti ponúknuť veci, ktoré už nie sú potrebné a je záujem ich vyhodiť, na 

využitie iným (napr. charite, sociálne slabším obyvateľom a pod.)  

 

1.2. 1.2.1. Zaviesť systém poplatkov za odpad podľa množstva vyprodukovaného 

odpadu  

2.1. 2.1.1. Vykonávať osvetu u obyvateľstva (najmä v školách) ohľadom:  

- finančných výhod pre poplatníkov a pre obec pri dôkladnom triedení jednotlivých 

zložiek odpadov  

- zvyšovania ochrany ŽP dôkladným triedením jednotlivých zložiek odpadov  

- výhod opätovného použitia a recyklácie stavebných odpadov  

 

2.2.  2.2.1. Vykonávať osvetu u obyvateľstva ohľadom:  

- finančných výhod pre poplatníkov a pre obec pri dôkladnom triedení jednotlivých 

zložiek odpadov  

- zvyšovania ochrany ŽP dôkladným triedením jednotlivých zložiek odpadov  

2.2.2. Zabezpečiť dostatočný počet a dostupnosť nádob na triedený odpad  

2.2.3. Zabezpečiť pravidelné vyprázdňovanie nádob na triedený odpad tak, aby tieto 

neboli preplňované a aby obyvatelia vždy mali kam tento vytriedený odpad ukladať 

3.1. 3.1.1. Vykonávať osvetu u obyvateľstva ohľadom:  

- nevyhadzovania BRKO do zmesového komunálneho odpadu  

- významu kompostovania  

- finančných a environmentálnych výhod pri kompostovaní BRKO  

 

3.2.  3.2.1. Zabezpečiť pre obyvateľov dostatočné zberové kapacity pre zber BRKO z 

domácností a zo záhrad rodinných domov  

4.1. 4.1.1. Vykonávať osvetu u obyvateľstva ohľadom:  

- dodržiavania hierarchie odpadového hospodárstva –uprednostňovať 

zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním  

- výhod pri dôkladnom triedení jednotlivých zložiek odpadov  

 

4.2. 4.1.1. Vykonávať osvetu u obyvateľstva ohľadom:  

- dodržiavania hierarchie odpadového hospodárstva –uprednostňovať 

zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním  

- výhod pri dôkladnom triedení jednotlivých zložiek odpadov  

4.2.2. Zabezpečiť zhodnocovanie vyzbieraného zeleného a kuchynského odpadu v 

domácich kompostéroch, na obecnom kompostovisku alebo vo veľkej kompostárni  

4.2.3. Zabezpečiť zhodnocovanie zeleného odpadu z verejných priestranstiev na 
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obecnom kompostovisku. 

4.3. 4.3.1. Zabezpečiť cestou zmluvných organizácií zhodnocovanie ostatných 

vytriedených zložiek komunálnych odpadov  

 
Tabuľka 17: Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere a o význame 

značiek na obaloch  

 

Opatrenia na zabezpečenie informovanosti 

obyvateľov: 

Opatrenie 

O triedenom zbere Využívať miestne informačné kanály (obecné 

noviny – ročenku obce ktorú obec vydáva 

každý rok , internetovú stránku obce, úradnú 

tabuľu, miestny rozhlas) na podávanie 

informácií o:  

-systéme triedeného zberu odpadov  

-ekonomických dôvodoch triedenia odpadov 

(zdôrazňovať výhody pre poplatníkov a pre 

obec)  

-environmentálnych dôvodoch triedenia 

odpadov  

o význame značiek na obaloch Využívať miestne informačné kanály (obecné 

noviny, internetovú stránku obce, úradnú 

tabuľu, miestny rozhlas) na podávanie 
 

 

Tabuľka 18 : Význam značiek na obaloch  

Typ značky Význam značky 

 

 

 

Značka, ktorá znamená, že obal je možné  

materiálovo recyklovať alebo zhodnotiť. Súčasťou  

značky môže byť aj označenie materiálu, z ktorého  

je obal vyrobený (toto označenie nás informuje, z  

akého materiálu je obal vyrobený –aby ho bolo  

možné lepšie zatriediť do príslušnej nádoby na 

 triedený zber). Na týchto troch príkladoch sú  

uvedené možnosti spracovania značky (táto  

konkrétna značka označuje polyetylén tereftalát, 

 ktorý patrí medzi materiály z plastov –pre význam 

 čísiel a skratiek pozri nasledujúcu tabuľku).  

Zálohovaný obal“ Textové označenie pre zálohované, opakovane 

použiteľné obaly na nápoje (napr. pivo, víno, 

malinovka, džús, sirup a pod.). Pri spätnom odbere 

musia obaly spĺňať tieto kritériá:  

 a) neporušenosť  

 b) pôvodný tvar  

 c) bez mechanických nečistôt (vnútri i na 

povrchu)  

 d) rovnaký druh (tzn. rozlíšenie podľa 

druhu nápoja, ktorý sa do neho plní –napr. fľaša na 

pivo, minerálku a pod.)  

e) rovnaký typ (ktorý presne špecifikuje výrobca 

alebo distribútor obalov 
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Značka, ktorá znamená, že obal po použití patrí do 

príslušnej zbernej nádoby 

 

Označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený 

zber, ktoré bolo uvedené na trh pred 13. augustom 

2005 

 

Označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený 

zber, ktoré sa uvádza na trh po 13. auguste 2005 

 

Značka, ktorá označuje oddelený zber pre všetky 

batérie a akumulátory 

 

Zdroj: Vyhláška č. 373/2015 Z. z. 

 

Tabuľka 19: Označenie materiálového zloženia obalov v grafických značkách: 

Druh 

materiálu  

Materiál  Písomn

ý znak  

Číselný 

znak  

Materiály z  

plastov  

Polyetylén tereftalát  

Polyetylén veľkej hustoty  

Polyvinylchlorid  

Polyetylén malej hustoty  

Polypropylén  

Polystyrén  

PET  

HDPE  

PVC  

LDPE  

PP  

PS  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Materiály z 

papiera a 

lepenky  

Vlnitá lepenka  

Hladká lepenka  

Papier  

PAP  

PAP  

PAP  

20  

21  

22  

Materiály z 

kovov  

Oceľ  

Hliník  

FE  

ALU  

40  

41  

Materiály z 

dreva  

Drevo  

Korok  

FOR  

FOR  

50  

51  

Materiály z Bavlna  TEX  60  
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textilu  Vrecovina, juta  TEX  61  

Materiály zo 

skla  

Bezfarebné sklo  

Zelené sklo  

Hnedé sklo  

GL  

GL  

GL  

70  

71  

72  

Viacvrstvové 

kombinovan

é materiály 

(kompozity)

*  

Papier a lepenka/rôzne kovy  

Papier a lepenka/plasty  

Papier a lepenka/hliník  

Papier a lepenka/cínový plech  

Papier a lepenka/plast/hliník  

Papier a lepenka/plasty/hliník/cínový plech  

Plasty/hliník  

Plasty/cínový plech  

Plasty/rôzne kovy  

Sklo/plasty  

Sklo/hliník  

Sklo/cínový plech  

Sklo/rôzne kovy  

C  

C  

C  

C  

C  

C  

C  

C  

C  

C  

C  

C  

C  

80  

81  

82  

83  

84  

85  

90  

91  

92  

95  

96  

97  

98  
 

 
* Viacvrstvové kombinované materiály (kompozity) sú obaly zložené z 

viacerých rôznych materiálov, ktoré nie je možné od seba ručne oddeliť. 

Viacvrstvové kombinované materiály sa označujú písomným znakom C / 

skratka materiálu, ktorý prevažuje. Napr. obal z vrstvených materiálov –

nápojový obal (škatuľa na džús): hlavná zložka je papier (PAP), ďalej vrstva 

polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU), označenie bude C / PAP.  

Zdroj: Vyhláška č. 373/2015 Z. z. 
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5. Smerná časť programu  
 

5.1 Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov 

komunálnych odpadov a aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny 

odpad je vhodné vybudovať  

 
Naša obec nemá informácie o tom, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné 

vybudovať. Týmito informáciami budú skôr disponovať zberové spoločnosti, príp. štátne orgány a pod.  

Zoznam zariadení na spracovanie odpadov, ktoré sa nachádzajú na území kraja, je uvedený v Programe 

odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020. Dostupnosť zariadení je nasledovná:  

 

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov:  
- priamo v obci Rimavské Janovce  sa žiadne zariadenie na zhodnocovanie odpadov nenachádza. Viacero 

zariadení sa však nachádza v okrese Rimavská Sobota –napr. triediaca a lisovacia linka na komunálne odpady v 

Rimavskej Sobote (prevádzkovateľ Brantner Gemer s.r.o.), zariadenie na zhodnocovanie odpadov z obalov, 

plastov, pneumatík v Hnúšti (prevádzkovateľ Axxor s.r.o.) a pod. V okrese RS sú prevádzkované aj 3 mobilné 

zariadenia.  

 

Zariadenia na zneškodňovanie odpadov (okrem skládok odpadov):  
- priamo v obci Rimavské Janovce sa žiadne zariadenie na zneškodňovanie odpadov nenachádza. V okrese 

Rimavská Sobota je prevádzkované jedno takéto zariadenie –v centre fyzikálno-chemických úprav v Rimavskej 

Sobote (prevádzkovateľ DETOX s.r.o.).  

 

Skládky odpadov:  
- v okrese Rimavská Sobota sa nachádza jedna skládka odpadov na nie nebezpečný odpad –skládka „TKO 

Hnúšťa“ v Hnúšti (prevádzkovateľ skládky: Technické služby mesta Hnúšťa).  

 

Spaľovne odpadov:  
- V Banskobystrickom kraji sa uvedené zariadenia nenachádzajú.  

 

Zariadenia na spoluspaľovanie odpadov:  
- V Banskobystrickom kraji sa uvedené zariadenia nenachádzajú.  

 

5.2 Údaje o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľstva v oblasti 

nakladania s komunálnymi odpadmi  
Údaje o plánovanom využívaní kampaní poskytuje nasledovná tabuľka.  

 

Tabuľka 20: Využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľstva v oblasti nakladania s KO v 

rokoch 2016-2020  

Rok  Predpokl

adaný 

počet 

inform. 

kampaní 

Obsahové zameranie kampaní Spôsob vykonania 

kampaní 

Predpokladaný 

prínos 

2016  min. 1  Význam triedeného zberu 

odpadov; finančné prínosy pre 

obec a poplatníkov pri dôkladnom 

triedení odpadov, význam značiek 

na obaloch, vhodných na 

zhodnocovanie  

Internetová stránka 

obce  

Zvýšenie 

množstva 

vytriedeného 

odpadu  

2017 Min. 1  Význam triedeného zberu Internetová stránka Zvýšenie 
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odpadov; potreba ochrany ŽP; 

prínosy zhodnocovania odpadov; 

negatíva zneškodňovania odpadov  
 

obce, obecné 

noviny – ročenka 

obce, letáky, 

prednášky v 

školách  
 

množstva 

vytriedeného 

odpadu; nižšia 

produkcia 

niektorých druhov 

odpadov; nižšia 

tvorba čiernych 

skládok  
 

2018 Min. 1 Ekonomické a environmentálne 

prínosy pri dôkladnom triedení 

odpadov; vyčíslenie zmien vo 

financovaní odpadového 

hospodárstva obce v 

predchádzajúcich rokoch; význam 

značiek na obaloch, vhodných na 

zhodnocovanie  
 

Internetová stránka 

obce, obecné 

noviny – ročenky 

obce, letáky  
 

Zvýšenie 

množstva 

vytriedeného 

odpadu; nižšie 

finančné náklady 

obce na 

nakladanie s KO  
 

2019 Min 1  Význam triedeného zberu 

odpadov; potreba ochrany ŽP; 

prínosy zhodnocovania odpadov; 

negatíva zneškodňovania odpadov  
 

Internetová stránka 

obce, obecné 

noviny – ročenky 

obce, letáky, 

prednášky v 

školách  
 

Zvýšenie 

množstva 

vytriedeného 

odpadu; nižšia 

produkcia 

niektorých druhov 

odpadov; nižšia 

tvorba čiernych 

skládok  
 

2020 Min. 1  environmentálne prínosy pri 

dôkladnom triedení odpadov; 

vyčíslenie zmien vo financovaní 

odpadového hospodárstva obce v 

predchádzajúcich rokoch; význam 

značiek na obaloch, vhodných na 

zhodnocovanie  
 

Internetová stránka 

obce, obecné 

noviny -ročenka 

obce, letáky  
 

Zvýšenie 

množstva 

vytriedeného 

odpadu; nižšie 

finančné náklady 

obce na 

nakladanie s KO  
 

 

5.3 Rozsah finančnej náročnosti programu  
Odhad množstva finančných prostriedkov, ktoré budú potrebné na realizáciu stanovených opatrení počas 

platnosti tohto programu odpadového hospodárstva, poskytuje nasledovná tabuľka. 

 

Tabuľka 21: Predpokladaná výška finančných prostriedkov potrebných na zavedenie stanovených 

opatrení  

 

Číslo 

opatreni

a  

Suma 

v Eurách  

1.1.1  0,00  

1.2.1  0,00  

2.1.1  0,00  

2.2.1  0,00  

2.2.2  850,00  

2.2.3  0,00  

3.1.1  90,00  
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3.2.1  4000,00  

4.1.1  90,00  

4.2.1  0,00  

4.2.2  1000,00  

4.2.3  1 500,00  

4.3.1  0,00  

5.1.1  70,00  

5.1.2  50,00  

6.1.1  50,00  

 
Celková suma: 7700.-Eur  
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6. Iné 

 

6.1. Potvrdenie spracovateľa údajov  
 

Meno a priezvisko spracovateľa programu:  

Ing. Michaela Gembická , gembicka@rsnet.sk,  tel. kontakt: č . 047/5811950 
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7. Prílohová časť 

 

7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané obci vo veci odpadov 

 

7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového 

hospodárstva 
 

 

 

 

V Rimavských Janovciach dňa 22.3.2019 

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

 Stanislav Krahulec- starosta obce 


