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ÚVOD  
 

Program odpadového hospodárstva mesta Sabinov na roky 2016 až 2020 je vypracovaný 

v zmysle § 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v 

znení neskorších predpisov a nadväzuje na záväznú časť Programu odpadového hospodárstva 

Prešovského kraja na roky 2016 až 2020, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou Okresného úradu 

Prešov č. 1/2018 z 18. októbra 2018 a nadobudla účinnosť dňa 1. novembra 2018 (zverejnená 

vo Vestníku vlády SR č. 10/2018 z 26. októbra 2018). Obsahovo je spracovaný podľa osnovy 

programu mesta, uvedeného v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

Mesto Sabinov malo spracovaný a schválený POH na roky 2010-2015 Okresným úradom 

Sabinov, odbor životného prostredia rozhodnutím č. OU-SB-OSZP-2014/00752-02-Št/ŠSOH                

zo dňa 03.07.2014. 

Program je vypracovaný v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva a v súlade 

so Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládky odpadov. 

Navrhuje opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na 

opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu. 

V tomto POH sú uvedené údaje o množstvách odpadov za roky 2014 a 2015 vzhľadom na to, 

že POH mesta na roky 2016 - 2020 sa spracováva v roku 2019 a evidencia odpadov sa                        

v zmysle platnej legislatívy uchováva po dobu piatich rokov preto štatistické údaje                             

o množstvách odpadov staršie ako päť rokov nebolo možné overiť. 
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1.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE 

1.1  Názov  

Mesto Sabinov 

 

1.2  Identifikačné číslo  

00 327 735 

1.3  Okres 

Sabinov 

Mesto Sabinov je od roku 1996 okresným mestom. Leží excentricky, v juhovýchodnej 

časti okresu na dôležitej hlavnej ceste č. 68 Prešov - Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom - 

Poľsko a železničnej trati č. 188 Košice - Prešov - Plaveč - Poľsko. Od krajského mesta Prešov 

je centrum Sabinova vzdialené 18 km. 

1.4  Počet obyvateľov  

Podľa sčítania obyvateľov z roku 2013 žilo v meste Sabinov 12 704  obyvateľov. V rokoch 

2014 až 2017 sa počet obyvateľov pohyboval na približne rovnakej úrovni (viď tab. č. 1). 

 

Tab. č. 1 

Počet obyvateľov mesta Sabinov 

 

rok  2014 2015 2016 2017 

počet 

obyvateľov       12 703         12 717         12 709         12 700    
 (zdroj: Štatistický úrad SR) 

 

1.5  Rozloha katastrálneho územia  

Katastrálne územie: mesto Sabinov má rozlohu 2 383  ha. 

 

1.6  Obdobie, na ktoré sa program vydáva 

roky 2016 až 2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/2013
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2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO 
HOSPODÁRSTVA 
 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi  

 

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s triedenými zložkami, ktoré vznikli na území mesta 

Sabinov, s drobnými stavebnými odpadmi a biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi, 

ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto Sabinov. 

 

Určenie systému zberu a prepravy komunálnych odpadov 

  

Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 1100 l alebo 

110 l. Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi  nehnuteľnosti príp. 

bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa 

títo nedohodnú, mesto prostredníctvom tohto VZN stanovuje veľkosť 1100 l zbernej nádoby.   

 

Povinná štandardná zberná nádoba pre podnikateľov – fyzickú alebo právnickú osobu, pre 

netriedený KO  –  je 110 l nádoba pre 4 -20 pracovníkov. 

 

Povinná štandardná zberná nádoba pre podnikateľov – fyzickú alebo právnickú osobu, pre 

netriedený KO – je 1100 l nádoba pre 20 - 50 pracovníkov. Pre každých ďalších 50 pracovníkov 

je povinná 1100 l zberná nádoba.  

 

Náklady na 110 l zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan priamo kúpou  

zbernej nádoby. Občania si môžu zakúpiť zbernú nádobu v spoločnosti, ktorá zabezpečuje zber 

a  vývoz komunálneho odpadu v meste.  

 

Zberné nádoby pre zber zmesového komunálneho odpadu pre právnické osoby, fyzické osoby 

– podnikateľov si zabezpečujú uvedení pôvodcovia odpadu na vlastné náklady. 

 

Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová 

spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.  

 

Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť 

vyhradené miesto pre nádobu a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby: a)  k 

vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú 

manipuláciu s nádobami,  b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,  c) nádoby 

neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných 

miest a pod., d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade, e) nádoby neboli umiestnené 

trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.  

 

Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí majiteľ 

/správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti po prerokovaní s mestským úradom.  
 

Mesto má celoročne rozmiestnených 8 VKK na zmesový komunálny odpad. Počas jarného a jesenného 

upratovania sa rozmiestňuje ešte 14 ks VKK na objemný komunálny odpad. 
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Spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu  

   

V meste sa vykonáva triedený zber: 

a) elektroodpadov z domácností,  

b) papiera, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi 

z obalov),  

c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,  

d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 

zdravotníckych pomôcok,  

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

f) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická  

osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 

stravovania.     

 

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

zmysle popisu triedeného zberu. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber 

zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo 

tretia osoba. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych 

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

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

  

Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová 

spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu.  

  

Zberová spoločnosť, ktorá na území mesta vykonáva zber a prepravu zmesových komunálnych 

odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná: a) 

vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým,       bezpečnostným, 

ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku, b) po vyprázdnení zberné nádoby 

umiestniť späť na pôvodné miesto, c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní 

zberných nádob, tieto odstrániť, d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii 

zabezpečiť na vlastné náklady jej opravu alebo výmenu do troch /3/ kalendárnych dní, e) 

mesačne predložiť mestu výkaz o množstve  odpadov, s ktorými nakladala počas tohto obdobia, 

jeho druhovej skladbe, o spôsobe  nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho využitia 

(vrátane množstva vytriedeného KO), úpravy alebo zneškodňovania, prípadne o inom  spôsobe 

nakladania s týmito odpadmi,  f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného 

odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu v rozsahu a  za podmienok uvedených v tomto 

nariadení, g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob, h)  

uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré obsahujú 

určenú zložku.   

  

Občan mesta Sabinov môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho 

odpadu aj na zbernom dvore na ulici Hollého 35 /areál VPS/.   

  

Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný: a) 

zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu 

odpadov alebo výkupu odpadov, b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov, 

c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa 

nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík, d) oznamovať mestu údaje o 

druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného odpadu.  
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Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov z 

domácností  

  

Mesto má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém 

združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.  

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

diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, 

ručné elektrické náradie atď.  

  

Mesto umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti 

výrobcov na ich náklady a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu 

elektroodpadu z domácností, b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia 

na zber komunálnych odpadov.  

  

Občania sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností do nádob organizácii zodpovednej za 

zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené na území mesta.   

  

Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného 

odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.  

  

Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať na zbernom dvore na ulici Hollého 35  /areál 

VPS/ alebo prostredníctvom mobilného zberu,  ktorý mesto vopred vyhlási v na webovom sídle 

mesta alebo v miestnych novinách. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania                                    

v stanovený deň bezplatne odovzdať elektroodpad do zberného auta.  

  

Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí 

nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.   

 

 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla, plastov, 

kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov)  

   

Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov sú navzájom 

farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho 

odpadu:   

a) zelená pre zložku sklo, 

 b) žltá pre zložku plast,  

c) červená pre zložku kovy,  

  

Zberné nádoby podľa odseku 1 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 

cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a 

obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.   

  

Mesto má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.  

  

Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l nádob/vriec.  Zber 

odpadov prostredníctvom nádob/vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná 

zberová spoločnosť.   

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a 

fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od 

nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové 
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nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, 

vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a 

nábytok a pod.  

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

plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.  

  

Kovy - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom  1100 l nádob/vriec.  Zber odpadov 

prostredníctvom nádob/vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová 

spoločnosť.   

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

a pod.  

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

  

Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l nádob/vriec.  Zber odpadov 

prostredníctvom nádob/vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová 

spoločnosť.   

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, 

črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.  

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej 

hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.  

  

Papier  - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom  1100 l nádob/vriec.  Zber 

odpadov prostredníctvom nádob/vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná 

zberová spoločnosť.  

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, 

lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 

plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.  

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

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

a pod.  

  

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky  - sú materiály tvorené minimálne dvoma 

kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. Zber  

odpadov prostredníctvom mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná 

zberová spoločnosť. Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych 

výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.  

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

práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, 

vrchnáky z kompozitných krabíc.  

  

Spoločné zberné nádoby - mesto využíva spoločné zberné nádoby na zber komodít 

plasty/kovy/akékoľvek viacvrstvové kombinované materiály, pričom vyzbierané zložky musia 

byť následne roztriedené.    

  

 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých  batérií a 

akumulátorov   

  

Mesto má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje 

systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z 

komunálnych odpadov.  
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Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob tretej osoby  

umiestnených na území mesta, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a 

akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.  

  

Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na zbernom dvore alebo 

prostredníctvom mobilného zberu, ktorý mesto vopred vyhlási na webovom sídle mesta. 

Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred vyhlásenom mieste v stanovený deň 

bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory do pristaveného zberného auta.  

  

Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a 

pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.   

  

  

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov –  veterinárnych liekov a 

humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok  

  

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je 

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

Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu. Zakazuje 

sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá 

mesta.  

  

  

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

domácností  

  

Na území mesta nie je zabezpečený kalendárový zber a preprava použitých jedlých olejov a 

tukov. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na zbernom dvore na ulici 

Hollého 35 / areál VPS /.  

Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. 

k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.   

  

  

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom  

   

Mesto v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu 

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

  

Na území mesta sú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na zber vytriedeného BRO 

/ zberný dvor na ulici Hollého 35 /.  

  

Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na 

iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.  

 

Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný 

kuchynský komunálny odpad je to, že: obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a 

zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v 

obci  podľa § 81 ods. 21 písm. d) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že je to 

ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným 
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kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo 

zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.   

  

V rodinných domoch, ktoré majú záhradky, sa navrhuje domáce kompostovanie.  

  

Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a 

stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, 

drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové 

zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, potraviny 

po záručnej dobe alebo inak zhodnotené.   

  

  

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne  

  

Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.  

  

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených 

na zber komunálnych odpadov.  

  

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

zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho 

poplatku).  

  

Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať 

požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene 

potravín.  

  

Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania 

na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani 

verejnosť.  

  

Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.  

 

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

zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý 

má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.  

  

Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov 

vypúšťaním do kanalizácie.  

  

  

Spôsob zberu objemného odpadu  

  

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do 

klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne 

nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a 

podobne.   
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Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, ako aj vedľa 

zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá mesta.  

 

Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a prepravu 

objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. Mestský úrad 

zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred osobitným 

oznamom.  

  

Mesto zabezpečuje zber a prepravu objemného odpadu na zbernom dvore.   

 

 

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

chemikálie a iné nebezpečné odpady)  

  

Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní 

vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.  

  

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

kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a 

drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce 

nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami 

a pod.  

  

Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do 

priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá mesta.   

  

Mesto zabezpečuje zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z 

domácností s obsahom škodlivých látok podľa harmonogramu dva krát za rok a na zbernom 

dvore na ulici Hollého 35 /areál VPS /.   

  

  

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu   

  

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

drobných stavebných odpadov je určená  mestom vo všeobecne záväznom nariadení.   

  

DSO sa odovzdáva na zbernom dvore v meste na ulici Hollého 35 /areál VPS /.  

  

K drobnému stavebnému odpad, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, 

obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.   

  

Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: 

sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.  

  

 

Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov 

môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu 

na vykonávanie tejto činnosti s mestom, ak túto činnosť nezabezpečuje mesto.  
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Spôsob zberu textilu   

  

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

prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k 

oblečeniu (čiapky, šály a pod.)  

  

Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré 

sú umiestnené na území mesta počte 7 ks.   

  

Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta, ktorý zodpovedá za ich údržbu a 

vyprázdňovanie.  

  

Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je podľa potreby. 

 

Taktiež je možnosť odovzdať šatstvo na charitu. 

 

 

Prevádzkovanie zberného dvora  

  

Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli obce v lokalite  na ulici Hollého 35. Je 

prevádzkovaný zberovou spoločnosťou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom.   

 

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

zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore mesta.  

  

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, 

komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok a oddelene zbierané zložky 

komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom 

nariadení.  

  

Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní pneumatiky 

bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej 

pneumatiky.   

  

Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú 

zmluvu s mestom. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby. 

 

 

 

 

Jednotlivé spôsoby nakladania s odpadmi v obci boli vyhodnocované podľa činností 

zhodnocovania odpadov definovaných v prílohe č. 1 a činností zneškodňovania odpadov 

definované v prílohe č. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  
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Medzi činnosti zhodnocovania patria: 

 

R1  Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom 

R2  Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel 

R3  Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako 

rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) 

R4  Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. 

R5  Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 

R6  Regenerácia kyselín a zásad 

R7  Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia 

R8  Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov 

R9  Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie 

R10  Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie 

životného prostredia 

R11  Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10 

R12  Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 

R13  Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného 

uloženia pred zberom na mieste vzniku) 

 

 

Medzi činnosti zneškodňovania patria: 

 

D1  Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 

D2  Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v 

pôde) 

D3  Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo 

prirodzených úložísk atď.) 

D4  Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových 

odpadov do jám, odkalísk atď.) 

D5  Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s 

povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného 

prostredia) 

D6  Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov. 

D7  Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno. 

D8  Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo 

zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 

D9  Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú 

zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. 

odparovanie, sušenie, kalcinácia) 

D10  Spaľovanie na pevnine 

D11  Spaľovanie na mori 

D12  Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach). 

D13  Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 

D14  Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13 

D15  Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia 

pred zberom na mieste vzniku) 

 

 

Pre zjednodušenie boli jednotlivé činnosti nakladania s odpadmi zaradené do siedmich 

skupín uvedené v tab. č. 2. 
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Tab. č. 2 

Skupiny nakladania s odpadmi 

Skupina nakladania  Kód nakladania  

01 – zhodnocovania materiálové  R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R11, R12  

02 – zhodnocovania energetické  R01  

03 – zhodnocovanie ostatné  R10, R13  

04 – zneškodňovanie skládkovaním  D1, D3, D5, D12  

05 – zneškodňovanie spaľovaním bez 

energetického využitia  
D10  

06 – zneškodňovanie ostatné  D2, D4, D8, D9, D13, D14, D15  

07 – iný spôsob nakladania  

odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, 

odovzdanie odpadu inému subjektu na ďalšiu úpravu 

alebo zhodnotenie (zrušené vyhláškou MŢP SR č. 

301/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2009),  

zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie pred 

ďalším nakladaním s nimi 
  

 

Mesto v rokoch 2014 až 2016 a  malo uzatvorenú zmluvu na zneškodňovanie resp. 

zhodnocovanie KO so spoločnosťami: 

- Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín  

- SAGI, s.r.o., Záborského 1686/1, 010 08 Žilina  

- Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, 01001 Žilina  

 

V roku 2017 zabezpečovali zneškodňovanie resp. zhodnocovanie KO v meste spoločnosti: 

- Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 

- SAGI, s.r.o., Záborského 1686/1, 010 08 Žilina 

- Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, 01001 Žilina (papier) 

- F.M. RECYKLING s.r.o., Jána Psotného 806/5, 911 05Trenčín  (papier) 

- H+EKO, spol. s r.o. Spišské nám. 3, 040 12 Košice (elektroodpad) 

- KOVIS TRADE, s. r. o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice (železné a neželezné 

kovy) 

- Romako, s.r.o.,  Malinová 24, 040 01 Košice (železné a neželezné kovy) 

- Ján Vojtek - NaPDS, Sládkovičova 448/14, 08301 Sabinov (železné a neželezné kovy, 

papier a lepenka) 

- Marián Gunár, Arm. gen. Svobodu 6445/26, 08001 Prešov (papier) 

- PALGAST, s.r.o., Medzany 46,  082 21 Medzany 

 

Mesto má ďalej uzatvorenú zmluvu s OZV ENVI-PAK, a.s. ohľadom prevádzkovania 

miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov 

a odpadov z neobalových výrobkov. 
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2.1   Údaje o druhu, množstve a zdroji komunálnych odpadov vzniknutých 
v meste 

 

Údaje o druhu a množstve komunálnych odpadov vzniknutých v meste, pre ktoré mesto 

zabezpečila zhodnotenie a zneškodnenie za rok 2014 sú uvedené v tab. č. 2. Údaje za rok 2015 

sú uvedené v tab. č. 3. 

V roku 2014 mesto zabezpečilo zber 4 353,995 ton komunálnych odpadov. V roku 2015 

to bolo 4 436,084 ton komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 

V roku 2014 žilo v  meste 12 703 obyvateľov. Jeden obyvateľ mesta za rok 2014  

vyprodukoval v priemere 342,753 kg odpadu. 

V roku 2015 pri počte obyvateľov v meste 12 717, jeden obyvateľ mesta za rok 2015  

vyprodukoval 348,831 kg odpadu. 
 

 

V roku 2014 bolo z celkového množstva vzniknutých komunálnych odpadov v meste 

materiálovo zhodnotených 9,15 %, inak zhodnocovaných 0,16 % a 90,69 % bolo 

zneškodnených skládkovaním (graf č. 1). Iné spôsoby nakladania s odpadmi neboli použité. 

 

 

Graf č. 1 

Spôsoby nakladania s komunálnym odpadom v meste za rok 2014 
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V roku 2015 bolo z celkového množstva vzniknutých komunálnych odpadov v meste 

materiálovo zhodnotených 10,47 %, inak zhodnocovaných 0,14 % a 89,39 % bolo 

zneškodnených skládkovaním (graf č. 2). Iné spôsoby nakladania s odpadmi neboli použité. 

V porovnaní s rokom 2014 je možné konštatovať, že sa v roku 2015 mierne zvýšil podiel 

vyseparovaných zložiek, ktoré sa materiálovo zhodnotili. 

 

 

 

Graf č. 2 

Spôsoby nakladania s komunálnym odpadom v meste za rok 2015 
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Tab. č. 3 

Vznik odpadov v meste za rok 2014 (v tonách) 

rok 
Kód 

odpadu 
Názov odpadu 

 Kategória   zhodnocovaný  
 v členení 

podľa 

prílohy č. 1  

zákona č. 

79/2015 Z. z.  

 zneškodňovaný  
 v členení 

podľa 

prílohy č. 2 

zákona č. 

79/2015 Z. z.    O   N  materiálovo energeticky inak spaľovaním skládkovaním inak 

2014 

150104 Obaly z kovu O            1,050              

160103 
Opotrebované 

pneumatiky 
O             9,100                  

200101 Papier O         190,373                  

200102 Sklo O           70,110                  

200108 

Biologicky 

rozložiteľný 

kuchynský a 

reštauračný odpad 

O             1,384                  

200123 

Vyradené zariadenia 

obsahujúce 

chlórfluórované 

uhľovodíky   

N          1,488              

200135 

 Vyradené elektrické 

a elektronické 

zariadenia iné ako 

uvedené v 20 01 21 

a 20 01 23, 

obsahujúce 

nebezpečné časti    

N          1,666              

200136 

Vyradené elektrické 

a elektronické 

zariadenia iné ako 

uvedené v 20 01 21, 

20 01 23 a 20 01 35 

O            2,774              

200139 Plasty O           48,050                  
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200201 Biologicky 

rozložiteľný odpad 
O           79,490                  

200301 Zmesový komunálny 

odpad 
O             

        

 2 219,310    
    

200307 
Objemný odpad 

O             
        

 1 729,200    
    

spolu 

              -               -          398,507                     -          6,978                      -            3 948,510           -        

                               -      
                                                 

405,485    
  

                                               

3 948,510    
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Tab. č. 4 

Vznik odpadov v meste za rok 2015 (v tonách) 

rok 
Kód 

odpadu 
Názov odpadu 

Kategória 

zhodnocovaný 
v členení 

podľa 

prílohy č. 1  

zákona č. 

79/2015 Z. z. 

zneškodňovaný 
v členení 

podľa 

prílohy č. 2 

zákona č. 

79/2015 Z. z. O N materiálovo energeticky inak spaľovaním skládkovaním inak 

2015 

150104 Obaly z kovu O             1,700                  

160103 
Opotrebované 

pneumatiky 
O           11,500                  

170904 
Drobný stavebný 

odpad 
O             2,760                  

200101 
Papier 

O         220,518                  

200102 Sklo O           80,430                  

200108 

Biologicky 

rozložiteľný 

kuchynský a 

reštauračný odpad 

O             3,258                  

200121 Žiarivky a iný odpad 

obsahujúci ortuť   
N           0,050        

  
        

200123 

Vyradené zariadenia 

obsahujúce 

chlórfluórované 

uhľovodíky   

N          1,537    

  

        

200135 

 Vyradené elektrické 

a elektronické 

zariadenia iné ako 

uvedené v 20 01 21 

a 20 01 23, 

obsahujúce 

nebezpečné časti    

N          2,348    
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200136 

Vyradené elektrické 

a elektronické 

zariadenia iné ako 

uvedené v 20 01 21, 

20 01 23 a 20 01 35 

O   

  

       2,263    

  

        

200139 Plasty O           63,010                  

200201 
Biologicky 

rozložiteľný odpad 
O           81,300                  

200301 Zmesový komunálny 

odpad 
O             

      

   2 230,910    
    

200307 
Objemný odpad 

O             
        

 1 734,500    
    

spolu 

              -               -          464,526                     -          6,148                      -            3 965,410           -        

                               -      
                                                 

470,674    
  

                                            

   3 965,410    
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2.2  Triedený zber komunálnych odpadov 

Údaje o množstve a druhu komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu 

komunálnych odpadov a o ďalšom nakladaní s ním za rok 2014 sú uvedené v tab. č. 3 a za rok 

2015 v tab. 4.  

Porovnanie množstiev vyseparovaných zložiek KO za roky 2014 a 2015 znázorňuje graf. č. 3. 

Množstvo odpadov je uvedené v tonách. 

 

Graf č. 3 

Množstvo vyseparovaných zložiek KO v meste  

 

   

2.3.    Predpokladané množstvo vzniku komunálnych odpadov a drobného 
stavebného odpadu 

V tab. č. 5 je uvedené celkové množstvo vzniknutých komunálnych odpadov a celkové 

množstvo jednotlivých druhov komunálnych odpadov a podiel ich zhodnocovania a 

zneškodňovania vo východiskovom roku programu t.j. v roku 2016.  
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Nakoľko údaje za rok 2016 v čase vypracovania tohto POH mesta sú už známe v tab. č. 5 sú 

uvedené reálne množstvá komunálnych odpadov vzniknutých v meste. 

 

Tab. č. 5 

Vznik komunálnych odpadov v meste vo východiskovom roku programu – rok 2016 

Por. 

č. 

Kód 

odpadu 
Názov 

Kategória 
Množstvo  

odpadov 
Zhodnotenie Zneškodnenie 

N O t 

m
at

er
iá

lo
v

é 

en
er

g
et

ic
k

é 

In
é 

sp
aľ

o
v

an
ím

 

sk
lá

d
k

o
v

an
ím

 

In
é 

% % % % % % 

1 160103 
Opotrebované 

pneumatiky 
              12,00    100           

2 200101 Papier a lepenka   O           42,06    100           

3 200102 Sklo   O           88,59    100           

4 200108 

Biologicky 

rozložiteľný 

kuchynský a 

reštauračný 

odpad 

  O             4,24        100       

5 200123 
Vyradené 

zariadenia 

obsahujúce CFC 

N               2,18    100   

 

      

6 200125 Jedlé oleje a tuky   O             0,10        100       

7 200135 

VEEZ iné ako 

uvedené v 20 01 

21 a 20 01 23, 

obsahujúce 

nebezpečné časti  

N               4,33        100       

8 200136 

VEEZ iné ako 

uvedené v 20 01 

21, 20 01 23 a 20 

01 35 

N               4,04        100       

9 200139 Plasty   O           71,48    100           

10 200140 Kovy   O             1,50    100           

11 200201 
Biologicky 

rozložiteľný 

odpad   O 

          65,50    

100           

12 200301 
Zmesový 

komunálny 

odpad 

  O     2 283,82            100   

13 200307 Objemný odpad   O     1 927,83            100   

14 200308 Drobný stavebný 

odpad   
O           34,50          

  100   

spolu KO 4542,17 
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V tab. č 6 sú uvedené údaje o predpokladanom množstve vyprodukovaných odpadov 

v cieľovom roku programu t.j. v roku 2020 a ciele zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, 

ktoré chce mesto v sledovanom roku dosiahnuť. 

 

 Tab. č. 6 

Prognóza vzniku a ciele zhodnocovania a zneškodňovania odpadov v meste na rok 2020    

Por. 

č. 
Prúdy odpadov 

Množstvo  

odpadov 

Zhodnotenie Zneškodnenie 

m
a
te

ri
á
lo

v
é
 

en
er

g
et

ic
k

é
 

In
é 

sp
a
ľ
o
v
a
n

ím
 

sk
lá

d
k

o
v
a
n

ím
 

In
é 

t % % % % % % 

1 Biologicky rozložiteľné 

komunálne odpady 

124,00 100      

2 
Papier a lepenka 

192,00 100      

3 
Sklo 

114,00 100      

4 Elektrozariadenia a 

elektroodpady 
22,00 100      

5 
Batérie a akumulátory 

0,10 100      

6 
Železné a neželezné 

kovy 
410,00 100      

7 Odpadové pneumatiky 16,00 100      

8 Plasty 87,00 100      

9 Zmesový komunálny 

odpad 

2 681,00  50   50  

10 Objemný odpad 2 295,00  50   50  

11 Drobné stavebné 

odpady 

35,00 100      

spolu KO                                                                                  5 976,10    
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3.  VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU 
 

Mesto mala vypracovaný „Program odpadového hospodárstva mesta Sabinov na roky 2011 – 

2015“, ktorý bol schválený rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, odborom starostlivosti 

o životné prostredie č. rozhodnutím č. OU-SB-OSZP-2014/00752-02-Št/ŠSOH                                          

zo dňa.03.07.2014. 

V POH mesta na roky 2011 - 2015 cieľom odpadového hospodárstva mesta v roku 2015 bola 

minimalizácia negatívnych účinkov vplyvu odpadov na zdravie a na životné prostredie, ako aj 

podpora opätovného použitia a recyklácie komunálnych odpadov, zníženie skládkovania 

BRKO. 

Ciele pre KO a BRKO v POH mesta na roky 2011 – 2015 vyplývajúce z krajského POH boli 

nasledovné: 

- Do roku 2015 zvýšiť prípravu a opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností 

ako papier, kov, plasty a sklo a z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný 

odpad ako odpad z domácností, najmenej na 35% hmotnosti vzniknutých odpadov. 

V roku 2015 by mali byť vyzbierané vyseparované zložky KO: papier, kovy, sklo 

a plasty v celkovom množstve najmenej 1 617 t. 

- Do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných BRKO na 45 % z celkového množstva 

vzniknutého v roku 1995, t.j. pre mesto Sabinov na menej ako 22,5 t. Do roku 2020 

znížiť na 35%, t.j. na menej ako 17,5 t.  

(V roku 1995 vzniklo odhadom 50 ton BRKO, presné údaje nie sú k dispozícii). 

- Zaviesť triedený zber BRKO s cieľom vykonávať kompostovanie alebo anaeróbne 

spracovanie odpadu.  V prípade odpadov z potravín zabezpečiť zhodnotenie 90 % 

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

kompostu. 

Vlastné ciele mesta v POH na roky 2011 – 2015 boli: 

- čiastočné zníženie množstva komunálnych odpadov v niektorých druhoch, 

- zvýšený podiel triedeného zberu komunálnych odpadov a následné zhodnotenie 

vyseparovaných zložiek, 

- zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na 

skládky odpadov. 

Vyhodnotenie:  

 

 V roku 2015 bolo z celkového množstva vyzbieraných odpadov podľa hlásenia mesta 

o vzniku odpadu a nakladaní s ním  vytriedených 10,61 % zložiek komunálnych odpadov. 

Na základe preverenia evidenčných listov odpadu Najvyšším kontrolným úradom SR v roku 

2018 bolo zistené, že v roku 2015 bol podiel triedeného odpadu na celkovom množstve KO 

15,43 %. 

Z hľadiska cieľov pre triedený zber KO podľa POH mesta na roky 2011 – 2015 možno 

konštatovať, že ciele stanovené pre rok 2015 neboli splnené. 

 

 V roku 2015 bolo vyseparovaných 84,558 ton BRKO, v roku 2016 to bolo 69,74 ton a v roku 

2017 mesto vyseparovalo 102,693 ton BRKO. 
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Z hľadiska cieľa POH mesta na roky 2011 – 2015 znížiť v roku 2015 množstvo 

skládkovaného BRKO na 45% z celkového množstva vzniknutého v roku 1995 možno 

konštatovať, že cieľ bol splnený a mesto nakladá s daným odpadov v zmysle platných 

právnych predpisov. 

 

 Mesto vo svojom VZN obyvateľom v rodinných domoch, ktoré majú záhradky, navrhlo domáce 

kompostovanie. 

Mesto v mesiaci február 2019 poskytne obyvateľom rodinných domov kompostér s objemom 1 000 

l na BRKO z vlastných záhrad a domácností. 

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  (200108) a biologicky rozložiteľný 

odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (200201) mesto separuje a  odovzdáva ho 

prostredníctvom zmluvnej spoločnosti na zhodnotenie do bioplynovej stanice na výrobu 

bioplynu. 

Cieľ v POH mesta na roky 2011 – 2015 - zaviesť triedený zber BRKO s cieľom vykonávať 

kompostovanie resp. anaeróbne spracovanie odpadu bol splnený. 

 

Mesto ďalej v rámci osvety usmerňovalo občanov ako nakladať s komunálnym odpadom 

prostredníctvom svojej webovej stránky a miestneho rozhlasu. 

 

 

4.  ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU 
 

Záväzná časť Programu odpadového hospodárstva mesta Sabinov na roky  

2016 – 2020 je spracovaná v súlade s POH Prešovského kraja na roky 2016 – 2020 a je v súlade 

s v § 3 ods. 3 písm. a) s odsekom 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  

 

Cieľom odpadového hospodárstva do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku 

a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Pre mesto na dosiahnutie 

stanovených cieľov bude nevyhnuté zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie záväznej 

hierarchie odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie odpadov pre oblasť 

komunálnych odpadov v súlade s požiadavkami rámcovej smernice o odpade.  

Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020 

zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne 

odpady. Tento cieľ musí na seba prevziať aj mesto. 

 

Opatrenia na dosiahnutie hlavných cieľov odpadového hospodárstva 

- 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 tab. č. 5. 

- Podporovať realizáciu projektov na opätovné používanie a prípravu opätovného 

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

- Zvýšiť kontrolnú činnosť mesta za účelom dodržiavania právnych predpisov 

upravujúcich oblasť odpadového hospodárstva. 
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4.1 Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom 
 

Ciele zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového 

komunálneho odpadu 

Do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako 

papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný 

odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % hmotnosti vzniknutých odpadov. 

 

Ciele na zvýšenie podielu triedeného zberu 

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 tab. č. 7. 
 

 

Tab. č. 7 

Ciele pre triedený zber komunálnych odpadov 

Roky 2016 2017 2018 2019 2020 

Miera triedeného 

zberu 
20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 

 

Opatrenie:  

 Pokračovať v propagácii a podpore triedeného zberu. 

 Pokračovať v prevádzkovaní zberného dvora. 

 

Ciele a opatrenia pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady 

Ciele na znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného              

na skládky odpadov 

 

Na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu platí pre biologicky 

rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky 

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

rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995. 

 

Opatrenie: 

 Pokračovať v propagácia a podpore separovaného zberu BRKO.  

 Propagácia a podpora vzniku domácich kompostovísk.  

 Zabezpečenie kompostérov pre obyvateľov v rodinných domoch so záhradami. 

 Zvýšenie materiálového zhodnocovania BRKO z verejných priestorov                                 

na kompostoviskách alebo v iných technologických zariadeniach napr. na výrobu 

bioplynu. Pričom  ho spracovávať v zariadeniach spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň 

ochrany životného prostredia. 

 

 

Ciele na zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu 

Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020 

zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne 

odpady. 
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Opatrenie: 

 Uprednostniť zmluvný vzťah pre nakladanie s komunálnymi odpadmi s takými 

spoločnosťami, ktoré v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva komunálny odpad  

zhodnocujú (napr. energetické zhodnocovanie). 

 

Nakoľko Slovenská republika plánuje poplatky za uloženie komunálneho odpadu na skládky 

odpadov zvýšiť, takéto opatrenie má pre mesto aj finančný význam. 

 

4.2    Opatrenia na  zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom 
zbere a o význame značiek na obaloch 

Mesto zabezpečí zvýšenie informovanosti jej obyvateľov o: 

 triedenom zbere, jeho význame a spôsobe 

- Vydanie „Zvozového kalendára zmesového komunálneho odpadu a separovaných 

zložiek KO v meste“ s informáciami pre občanov ako „správne separovať“. 

- Besedy so žiakmi školy o význame separovania odpadov a spôsobe separovania 

v obci. 

 význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť 

- Vydanie brožúry pre obyvateľov mesta a podnikateľským subjektom, ktoré obaly 

je možné zhodnotiť a o význame značiek na obaloch. 

- Besedy so žiakmi školy o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal 

je možné zhodnotiť. 

 kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu 

- Vydanie brožúry / letáku pre obyvateľov ako si v záhradách vybudovať 

kompostovisko a ktoré odpady sa kompostujú. 

 
  

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 

Mesto Sabinov nemá na svojom území žiadne vlastné zariadenia na zhodnocovanie resp. 

zneškodňovanie odpadov. 

 

5.2  Údaje o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľstva                     
v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 

Minimálne jeden krát ročne mesto urobí informačnú kampaň pre žiakov Základnej školy: 

- Beseda so žiakmi školy o význame separovania odpadov a spôsobe separovania 

v obci. 

- Beseda so žiakmi školy o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal 

je možné zhodnotiť. 
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Mesto zabezpečuje zvyšovanie povedomia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 

nasledovnými spôsobmi:  

- prostredníctvom aktualizovaného „Zvozového kalendára zmesového komunálneho 

odpadu a separovaných zložiek KO v obci“, ktoré má k dispozícií každá domácnosť,    

- prostredníctvom web stránky mesta, 

- mestským rozhlasom, 

- prostredníctvom informačnej mestskej tabule. 
 

5.3  Rozsah finančnej náročnosti programu 

Programový rozpočet súvisiaci s nakladaním odpadu v meste je uvedený v tab. č. 8. 

Programový rozpočet zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom vznikajúcim na území mesta – zber, odvoz, uloženie 

a separovanie komunálneho odpadu. Náklady zahŕňajú aj nákup nádob na odpad. 

 

 

Tab. č. 8 

Programový rozpočet mesta pre oblasť odpadové hospodárstvo 

rok 2016 2017 2018 2019 2020 

náklady 
skutočnosť skutočnosť skutočnosť rozpočet rozpočet 

     336 571,00           381 159,00           558 880,00            569 880,00        450 000,00    
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Graf č. 5 

Vývoj nákladov za KO a DSO  

 

 

Vzhľadom na zvýšené nároky na odpadové hospodárstvo vyplývajúce z potreby 

dodržania hierarchie nakladania s odpadmi a s tým súvisiace prevádzkovanie zariadení na zber 

– zberný dvor mesta, zabezpečenie separovaného zberu odpadov, ďalších akcií súvisiacich 

s odpadovým hospodárstvom a cieľmi tohto programu odpadového hospodárstva mesto počíta 

s nárastom nákladov oproti rokom 2016 a 2017, tak ako naznačuje aj trendová spojnica v grafe 

č. 5.  Náklady v roku 2018 a 2019 sú vyššie, nakoľko v roku 2018 sú spojené so zmenou 

systému triedeného zberu na území mesta a v nákladoch pre rok 2019 sú zahrnuté aj náklady 

spojené s obstaraním kompostérov na BRKO pre obyvateľov rodinných domov.  

6.  INÉ 

6.1  Potvrdenie spracovateľa údajov 

6.1.1  Meno alebo priezvisko alebo názov spracovateľa programu 
 

Ing. Andrea Kiernoszová, Čínska 11, 040 13 Košice  

6.1.2  Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu 
 

Ing. Michal Repaský – primátor mesta Sabinov 
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7.  PRÍLOHOVÁ ČASŤ 

7.1  Rozhodnutia správnych orgánov vydané obci vo veci odpadov 
 

V rokoch 2014 až 2018 neboli vydané pre mesto žiadne rozhodnutia správnych orgánov vo veci 

odpadov. 

Príloha č. 1 

 Rozhodnutie Okresného úradu Sabinov č. OU-SB-OSZP-2018/001182-03-Št/ŠSOH zo dňa 

31.12.2018 

 

Príloha č. 2 

 Rozhodnutie Okresného úradu Sabinov č. OU-SB-OSZP-2018/001183-03-Št/ŠSOH zo dňa 

31.12.2018 

V meste prevádzkuje zberný dvor spoločnosť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 

Trenčín, pre ktorú Okresný úrad Sabinov udelil súhlasy na prevádzkovanie zariadenia na zber 

odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na miesto nakladania s odpadmi: Zberný dvor pre Mesto Sabinov, Hollého 

35, 083 01 Sabinov (príloha č. 1) a Hollého 35, 083 01 Sabinov (príloha č. 2). 

 

7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového   
hospodárstva 

 

 

V rokoch 2014 až 2018 neboli v meste vykonané žiadne kontroly vo veciach odpadového 

hospodárstva orgány štátnej správy odpadového hospodárstva. 
 

Príloha č. 3 

 Protokol Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) č. Z-007264/2018/1110/BMI 

o výsledku kontroly - Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu 

z novembra 2018 

 

V čase od 01.08.2018 do 22.10.2018 bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ 

SR na rok 2018 kontrola z dôvodu nízkej úrovne triedenia komunálnych odpadov v SR 

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

hospodárstve, ktoré musí splniť do roku 2020. 

Cieľom kontroly bolo preveriť efektívnosť a účinnosť systému triedeného zberu odpadu 

v meste Sabinov. 

 

NKÚ pri kontrole preveril štatistické výkazy ŽP 6-01, hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní 

s ním a evidenčné listy odpadu. Bolo zistené vo vzťahu k vedeniu evidencie nesprávne 

vykazovanie množstva triedeného odpadu vo výkaze ŽP 6-01 za roky 2015 a 2017. 

 

Kontrolou NKÚ SR bolo ďalej zistené, že príjmy mesta z poplatkov za KO a DSO boli nižšie 

ako výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom.  


