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1

Úvod
S rozvojom technológií a výrobou spotrebného tovaru a jeho obalov, ale aj

presadzovaním konzumného spôsobu života sa stále väčším problémom v oblasti
ohrozovania, tvorby a ochrany životného prostredia stávajú odpady. Spoločnosť sa
týmto negatívnym sprievodným javom pri jej rozvoji snaží brániť. Efektívnosť
a účinnosť opatrení však je závislá najmä od realizovaných legislatívnych noriem,
systému organizácie a riadenia nakladania s odpadom, ale aj environmentálnej úrovne
prípravy držiteľov odpadu. Jednou z hlavných úloh v oblasti nakladania s odpadom sa
stáva

minimalizácia

odpadu

zneškodňovaného

na

skládkach

a v spaľovniach

a zhodnocovanie jeho využiteľných zložiek.
Obmedzenie objemu odpadov so sebou prináša zníženie nákladov odpadového
hospodárstva (OH) a menšie znečistenie ovzdušia a zníženie hluku súvisiaceho so
zberom a prepravou odpadu. V opačnom prípade môžu náklady OH s nárastom objemu
výrazne stúpnuť. Náklady na zber a spracovanie odpadu sú obzvlášť zaťažujúce a
vytváranie odpadov je už vo svojej podstate strata zdrojov (EEA, 2008).
Týmto požiadavkám najlepšie vyhovuje zavádzanie a realizácia separovaného
zberu. Osobitným systémom organizácie separovaného zberu je separovaný zber
v združeniach obcí a miest. Jeho základným princípom je vlastné riadenie
a rozhodovanie, ale najmä vlastníctvo majetku (technológie, nehnuteľnosti, zariadenia
na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu a pod.). Medzi najväčšie prednosti
takéhoto systému patrí vysoká podpora z finančných podporných systémov, väčšie
záberové územie a tým nižšie prevádzkové náklady, väčší objem vyseparovaných
odpadov, lepšie odbytové podmienky, možnosť uplatňovania progresívnejších
technológií, vzájomná pomoc a podpora pri prekonávaní problémov (Fenik, 2007).
Na základe týchto skutočností sa v roku 2006 rozhodlo 56 obcí Nitrianskeho,
Topoľčianskeho a Šalianskeho okresu založiť Ponitrianske združenie obcí pre
separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Cieľom tohto združenia bolo vypracovanie
projektu na zavedenie jednotného systému separácie a komplexného riešenia odpadov
pre členské obce združenia. Ide o tzv. integrovaný systém separovaného zberu
a nakladania s komunálnym odpadom, ktorý zabezpečuje celý tok odpadov od ich
vzniku až po jeho využitie alebo zneškodnenie. Naša práca bola zameraná na vytvorenie
rámcovej metodiky tvorby takéhoto systému v podmienkach obecných združení
s vidieckou zástavbou a jej aplikáciu na uvedené Ponitrianske združenie.
_____________________________________________________________________ 9
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2

Súčasný stav komunálneho OH
Optimálna prevádzka separovaného zberu komunálneho odpadu v obci by mala

obyvateľstvo finančne zaťažovať čo najmenej a zároveň vytvárať podmienky pre
dosiahnutie požadovanej miery separácie. Preto je dôležité neustále zvyšovať úroveň
systému riadenia odpadového hospodárstva (OH) na komunálnej úrovni tak, aby
zohľadňovala požiadavky všetkých zúčastnených strán. Dôraz musí byť kladený najmä
na hospodárnosť, splnenie zákonných predpisov pre odpady a ochranu životného
prostredia. Integrovaný systém separovaného zberu a nakladania s komunálnym
odpadom by mal využívať moderné technológie tak, aby riešil odpadové hospodárstvo v
danej oblasti komplexne a dlhodobo.

2.1 Zákon o odpadoch
Oblasť odpadového hospodárstva bola v minulosti nedoceňovaná z hľadiska
možných negatívnych dôsledkov na kvalitu životného prostredia. Koncom 80.
a začiatkom 90. rokov nastáva zintenzívnenie činnosti aj v oblasti legislatívy
v životnom

prostredí,

osobitne

legislatívy

nakladania

s odpadmi.

Odpadové

hospodárstvo, resp. problematika odpadov sa dostáva na rovnakú legislatívnu úroveň
ako legislatívne zabezpečenie ochrany vôd, ovzdušia, pôdy a prírody atď. V roku 1991
bol vydaný prvý zákon o odpadoch a v roku 1992 bolo vydané nariadenie vlády SR č.
606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi.
Základným zákonom v oblasti odpadového hospodárstva od roku 2001 je
zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“).
V tom istom roku bola vydaná aj vykonávacia vyhláška k zákonu o odpadoch vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o
odpadoch a vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Zákon o odpadoch vstúpil do platnosti 1. júla 2001 a do dnešnej doby prešiel
početnými novelizáciami.
Cieľom a zmyslom novej právnej úpravy nakladania s odpadmi (a aj
odpadového hospodárstva) je predovšetkým:
1. predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu,
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2. zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín,
3. využívať odpady ako zdroj energie,
4. zneškodňovať

odpady

spôsobom

neohrozujúcim

zdravie

ľudí

a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.
Komunálne odpady (KO) tvoria tri skupiny odpadov:
a) odpad z domácností vznikajúci pri činnosti fyzických osôb, pričom za tento odpad
sa považuje aj odpad z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na individuálnu
rekreáciu a z garáží,
b) odpad podobných vlastností a zloženia ako podľa písmena a), ktorého pôvodcom je
každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania
alebo činnosti tejto osoby,
c) odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane
parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb
a občianskych združení (Gašparíková – Gojdičová – Gallovič, 2004).
Jednotlivé druhy odpadov považované za komunále odpady sú zhrnuté
v Katalógu odpadov (vyhláška č. 284/2001 Z.z.) pod skupinou 20.
Nakladanie s KO a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) zabezpečujú obce.
Obec je okrem povinností držiteľa odpadu a povinnosti vypracovať Program
odpadového hospodárstva (POH) obce, povinná upraviť podrobnosti o nakladaní s KO
a DSO vo všeobecne záväznom nariadení (VZN), v ktorom ustanoví najmä podrobnosti
o spôsobe zberu a prepravy KO, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek
KO, o spôsobe nakladania s DSO, ako aj miesta určené na ukladanie a zneškodňovanie
týchto odpadov. Za zber, prepravu, nakladanie s KO a DSO obec ustanovuje vo VZN
miestny poplatok, ktorý je výlučne použitý na úhradu nákladov spojených s nakladaním
s KO.
Podľa § 18 ods. 3 písm. f) zákona o odpadoch sa zakazuje po 15. júli 2009
prevádzkovať skládku odpadov, ktorá nespĺňa všetky požiadavky na skládky odpadov
podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho
vykonanie. To znamená, že od tohto dátumu je možné v SR prevádzkovať len skládky
odpadov, ktoré plne zodpovedajú požiadavkám Smernice Rady 1999/31/ES o skládkach
odpadov a rešpektujú Rozhodnutie Rady 2003/33/ES z 19. decembra 2002. Počet
_____________________________________________________________________11
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skládok v SR prevádzkovaných k 31.12.2007 bol 151. V prevádzke z nich zostalo
približne polovica.
Aj keď skládkovanie KO na Slovensku patrí stále medzi najpoužívanejšie
spôsoby zneškodňovania, súčasná legislatíva (vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. § 32
ods.7) umožňuje ukladať odpad na skládku iba po úprave. Zvyškový KO by teda mal
byť najskôr spracovaný v zariadení s mechanicko-biologickou úpravou. Potom je
možné ho spaľovať (vytriedené zložky s vyššou hodnotou výhrevnosti) a skládkovať.
SR si na základe stratégie EÚ stanovila postupné obmedzovanie ukladania
bioodpadu na skládky odpadu, z ktorého sa počas rozkladu vytvára metán a CO2
a výraznou mierou tak prispieva k tvorbe skleníkového efektu. Prvým krokom
k zníženiu množstva skládkovaného bioodpadu bolo uplatnenie zákazu podľa §18 ods.3
písm. m) zákona o odpadoch od 1.1.2006 zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad
(BRO) zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou KO. Z tohto
zákazu vyplýva potreba budovania zariadení na materiálové alebo energetické
zhodnocovanie uvedeného druhu odpadu, pretože na Slovensku v súčasnosti chýbajú
dostatočné kapacity.
Ďalším významným krokom bolo zavedenie povinnosti pre obce od 1.1.2010
separovane zbierať 4 zložky KO papier, plasty, kovy a sklo (§39 ods.14 zákona
o odpadoch). Pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) vrátane odpadu
z kuchynských a reštauračných zariadení sa zavedenie tejto povinnosti zatiaľ odkladá na
rok 2013.

2.2 Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010
Vláda SR schválila Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky
(POH SR) na roky 2006-2010 uznesením č.118 na zasadnutí konanom dňa 15. februára
2006. POH SR na roky 2006-2010 je základným koncepčným dokumentom pre
nakladanie s odpadmi na území našej republiky, ktorý nadväzuje na POH SR do roku
2005. Program je vypracovaný v súlade s Metodickým pokynom Európskej komisie
(EK) o spracovaní plánov odpadového hospodárstva a rešpektuje a rozpracováva
základné princípy a hierarchiu OH deklarovanú v zákone o odpadoch. Zároveň sú tu
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premietnuté princípy riadenia OH a smerníc Európskej únie (EÚ) s prihliadnutím na
záväzky SR voči EÚ v oblasti nakladania s odpadmi (Lacuška, 2006).
Spracovatelia POH SR na roky 2006 – 2010 vychádzali z vyhodnotenia POH SR
do roku 2005, ktoré realizovalo Centrum OH a environmentálneho manažérstva
Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP – COHEM) so sídlom v Bratislave.
Predmetom vyhodnotenia POH SR do roku 2005 boli kvalitatívne a kvantitatívne ciele
programu a záväzná a smerná časť programu. Nadväzne na hodnotiacu časť boli
spracované závery z vyhodnotenia aktuálneho stavu infraštruktúry OH, identifikované
nedostatky OH a formulované ciele a rámcové odporúčania pre jednotlivé oblasti
nakladania s odpadmi na plánovacie obdobie v rokoch 2006 – 2010 (Gallovič, 2006). .

2.2.1 Nakladanie s komunálnym odpadom
Ciele: Do roku 2010 zabezpečiť nakladanie s KO v nasledovnom rozsahu:
-

materiálové zhodnocovanie 40%

-

energetické zhodnocovanie 20%

-

skládkovanie 40%

Organizovať separovaný zber v komunálnej sfére tak, aby sa dosiahli pokroky
v úrovni separácie odpadov podľa tabuľky 2.1.
Opatrenia na dosiahnutie cieľov:
-

ďalej podporovať separovaný zber v mestách a obciach prostredníctvom RF,

-

celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom
separovaných zložiek (papier, sklo, plasty, kovy a BRKO),

-

zlepšovať logistiku systémov separovaného zberu podľa miestnych
podmienok (komplexné systémy zberu),

-

zvyšovať

zapojenie

občanov

do

separovaného

zberu

zlepšovaním

informovanosti a zvyšovaním ich environmentálneho povedomia,
-

zlepšovať technické vybavenie miest a obcí pre separovaný zber odpadov,

-

technicko-organizačne doriešiť systém zberu nebezpečných zložiek KO, aby
sa zabránilo ich ukladaniu na skládky ako súčasť zmesového KO ,

-

podstatne zvýšiť separovaný zber viacvrstvových kombinovaných materiálov
(VKM) a iných odpadov z obalov,
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-

separačné

systémy

technicko-organizačne

optimalizovať

na

miestne

podmienky určujúce zloženie KO (v závislosti od druhu bytovej výstavby),
-

orientácia na integrované systémy nakladania s odpadmi uplatňované na
regionálnej a nadregionálnej úrovni,

-

pokračovať vo zvyšovaní účinnosti zberových systémov (zvyšovaní podielu
materiálovo zhodnotiteľných odpadov získaného z celkového množstva
vznikajúcich KO) a efektívnosti zberových systémov (v znižovaní nákladov
na separovaný zber vzťahovaný na jednotkové množstvo vyseparovaných
zložiek).

Tab. 2.1 Ciele separovaného zberu komunálnych odpadov
Množstvo vyseparovaného odpadu
v kg/obyvateľa
40
45
50

Rok
2005
2008
2010

Podiel obyvateľstva zapojeného
do separovaného zberu v %
70
75
80
Zdroj : POH SR na roky 2006-2010

2.2.2 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
Cieľ: Do roku 2010 dosiahnuť 50 % podiel materiálového zhodnotenia BRKO
Opatrenia:
-

podporovať

všetky

formy

materiálového

zhodnocovania

(domáce,

komunitné, priemyselné),
-

doriešiť technicko-organizačné zabezpečenie zberu BRO z domácností a
siete hotelových reštauračných zariadení,

-

vytvoriť podmienky zabraňujúce kontaminácii BRO škodlivinami a
spracovať receptúry pre celoročné kompostovanie,

-

postaviť priemyselné kompostárne pre Bratislavu, Košice a iné väčšie mestá
s ohľadom na miestne podmienky (počet obyvateľov, prevaha výstavby ...),

-

komplexne riešiť uplatnenie kompostov na trhu a zvyšovať mieru ich
zhodnotenia spracovaním na substráty.

-

zvyšovať množstvo BRO (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného aeróbnym
alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na
bioplyn) (MŽP, 2005).
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2.3 Analýza súčasného stavu v nakladaní s komunálnym odpadom
V roku 2007 vzniklo na Slovensku takmer 16,8 milióna ton odpadu, pričom
okolo 10 % z neho predstavuje komunálny odpad (MŽP SR, 2009) (viď tab. 2.2).
Tab. 2.2 Bilancia vzniku odpadov v SR za rok 2007
Kategória odpadu

Množstvo

Nebezpečné

663 299,73 t

Ostatné

14 456 137,35 t
v tom komunálne

Spolu

1 668 648,31 t
16 788 085,39 t
Zdroj: SAŽP a ŠÚ

Vývoj množstva KO v SR po roku 2004 má mierne stúpajúcu tendenciu (viď
graf na obr. 2.1), čo je spôsobené hlavne zvyšujúcou sa tvorbou KO na obyvateľa.

1800000
1600000
1400000
1200000
t/rok

1000000
800000
600000
400000
200000
0

KO spolu za SR v t
Separované zložky KO v t

2004

2005

2006

2007

1475122

1558265

1623306

1668649

51178

84692

86208

109888

Obr. 2.1 Vývoj celkového množstva KO v SR v porovnaní s množstvom vyseparovaných
zložiek KO v rokoch 2004 až 2007 (t) (Zdroj údajov: ŠÚ SR)
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Podľa ŠÚ SR v roku 2004 vyprodukoval jeden obyvateľ SR v priemere 274 kg
KO a v roku 2007 to bolo už 309 kg (viď obr. 2.3 a tab. 2.3), čo predstavuje za tri roky
zvýšenie o takmer 13%. V porovnaní s ostatnými štátmi Európy však patríme ku
krajinám s najnižšou tvorbou KO na obyvateľa (viď obr. 2.2).
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Obr. 2.2 Tvorba KO na obyvateľa vo vybraných krajinách v roku 2006 (kg) (Zdroj:
OECD)
Za niekoľko posledných rokov sú viditeľné zmeny hlavne v skladbe KO. Je to
dané vývojom nových výrobkov, obalových materiálov, ale aj stále vyššou chemizáciou
produktov. Napriek neustálemu zlepšovaniu sa podmienok na separovanie KO,
množstvo vyseparovaných zložiek tvorilo na Slovensku v roku 2007 len necelých 7%
z celkovo vyprodukovaného KO (viď obr. 2.1). Najväčšími problémami, ktoré bránia
vyššiemu zapojeniu obyvateľstva do separovaného zberu sú slabá finančná motivácia na
separáciu, vysoké náklady na jeho zavádzanie, anonymita separovaného zberu, nízke
environmentálne povedomie a správanie sa obyvateľstva. V roku 2008 sa ešte vôbec
neseparovalo v 350 mestách a obciach. Ale ani tam, kde sa separuje, nedosahuje miera
separácie dostatočnú úroveň (MŽP, 2009).
Z celkom vzniknutého KO sa v roku 2007 zhodnotilo 14,7 %. Podiel energeticky
zhodnocovaného odpadu z celkom zhodnocovaného KO predstavoval takmer 50%, čo
súvisí so spaľovaním KO v Bratislave a Košiciach s využitím energie. V Nitrianskom
kraji, kde nie je možnosť energetického zhodnotenia KO, bol podiel zhodnoteného
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množstva v danom roku len 7% (viď obr. 2.3), pričom produkcia KO na jedného
obyvateľa je v tomto kraji nadpriemerná (viď tab. 2.3).
Tab. 2.3 Vývoj produkcie KO na obyv. v krajoch SR v rokoch 2002 až 2007 (kg/obyv.)
Kraj, SR

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Bratislavský

403,1

391,26

389,03

433,4

412,94

444,09

Trnavský

364,47

369,06

361,9

399,24

431,83

404,17

Trenčiansky

250,35

269,88

268,72

275,32

293,94

313,76

Nitriansky

292,33

311,42

298,09

307,84

316,95

331,65

Žilinský

301,48

369,51

286,68

285,21

295,95

301,79

Banskobystrický

274,34

283,49

221,98

257,35

248,37

247,88

Prešovský

213,37

202,4

204,01

203,45

230,77

234,25

Košický

213,4

225,99

209,1

211,25

233,79

244,81

SR spolu

283,42

297,35

274,08

289,28

301,21

308,95
Zdroj: ŠÚ SR

kg/obyv.
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NR kraj 292,33 311,42 298,09 307,84 316,95 331,65 13,99
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22,24

7,16

15,21
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Obr. 2.3 Vývoj tvorby KO na obyv. v SR a v NR kraji v porovnaní s množstvom
zhodnoteného KO v rokoch 2002 až 2007 (kg/obyv.) (Zdroj údajov: ŠÚ SR)
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POH SR stanovilo ciele v nakladaní s KO na rok 2010, kde podiel zhodnoteného
KO má tvoriť 60% (viď tab. 2.4). Európsky parlament schválil rámcovú smernicu o
odpadoch, ktorá zaväzuje členské štáty, teda aj Slovensko, do roku 2020 recyklovať (t.j.
materiálovo zhodnocovať) až 50% KO (Smernica, 2008). Túto požiadavku už teraz
spĺňa viacero štátov EÚ (napr. Nemecko, Holandsko, Rakúsko, Belgicko).
Tab. 2.4 Ciele POH SR v nakladaní s KO v porovnaní so stavom z roku 2007 (%)
Spôsob nakladania s KO
materiálové zhodnotenie
energetické zhodnotenie
skládkovanie
iné zneškodnenie

stav v roku 2007
/NR-kraj/
7
0
92
1

stav v roku
2007 /SR/
8
7
76
9

cieľ POH SR
do roku 2010
40
20
40
*

Z tabuľky 2.4 vyplýva, že Slovensko a osobitne Nitriansky kraj významne
zaostáva v miere zhodnocovania KO za cieľmi stanovenými SR (aj EÚ) v oblasti
nakladania s KO. Pre ich dosiahnutie je v tejto záujmovej oblasti potrebné zrealizovať
čo najviac takých projektov, ktoré sú v kontexte s odporúčanými opatreniami z POH
SR, a to nielen v oblasti energetického zhodnocovania, ale aj v oblasti separovania
a recyklácie KO. Pre ich realizáciu je však potrebné získať značné finančné prostriedky.

2.4 Financovanie v odpadovom hospodárstve
Vývoj v oblasti vlastníckych vzťahov (prudké zvýšenie podielu súkromného
sektora) a vstup SR do EÚ zásadným spôsobom zmenili štruktúru disponibilných
investičných zdrojov na financovanie rozvoja infraštruktúry OH.
Realizácia cieľov odpadového hospodárstva v SR predpokladá použitie
finančných prostriedkov z viacerých, ďalej uvedených zdrojov:
–

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

–

Recyklačný fond (neštátny zdroj),

–

Environmentálny fond (štátny zdroj),

–

Súkromné finančné zdroje (domáce a zahraničné).

Zatiaľ čo povstupové fondy EÚ sú finančným nástrojom EÚ vytvoreným na
pomoc novým členským krajinám EÚ, štátny Environmentálny fond pokrýva potreby
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aktivít patriacich do pôsobnosti MŽP SR a neštátny Recyklačný fond (RF) je zriadený
výlučne pre potreby rozvoja odpadového hospodárstva.

2.4.1 Povstupové fondy EÚ
Štrukturálne fondy a Kohézny fond (Fond súdržnosti) sa líšia účelom použitia
finančných prostriedkov a tzv. oprávnenými žiadateľmi. Kohézny fond je určený na
vyrovnanie rozdielov medzi členskými krajinami EÚ a štrukturálne fondy na
vyrovnávanie regionálnych rozdielov vo vnútri členských krajín.
Pre Kohézny fond prichádza do úvahy kofinancovanie projektov s podielmi
jednotlivých príspevkov podľa ďalej uvedenej schémy:
príspevok zo zdrojov ES:

85 % - 33 %

účasť štátneho rozpočtu:

25 % - 2 %

účasť konečného prijímateľa: 50 % - 5 %
Za projekty oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu (KF) sa považujú:
–

sólové projekty: bodové a sieťové projekty,

–

skupinové projekty: zamerané na komplexné riešenie OH na úrovni regiónu,

–

investičné projekty regionálneho/nadregionálneho charakteru.

K takýmto projektom patria projekty výstavby/rekonštrukcie nadregionálnych
spaľovní odpadu/nebezpečného odpadu a investičné aktivity regionálneho významu v
nadväznosti na integrované riadenie OH jednotlivých samosprávnych krajov
a systémové investičné aktivity nadregionálneho významu v nadväznosti na POH SR.
Medzi štrukturálne fondy EÚ patria:
Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) – je zameraný na posilnenie
miestneho rozvoja, rozvoj infraštruktúry, podporu podnikania a podporu a
zvyšovanie zamestnanosti v regiónoch,
Európsky sociálny fond (ESF) – podporuje aktivity v oblasti zamestnanosti
zamerané na zlepšenie kvalifikovanosti obyvateľstva a vzdelávacích systémov,
Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EAGGF) –
zameraný na podporu poľnohospodárskej infraštruktúry a celkový rozvoj
vidieka,
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Finančný nástroj na riadenie rybolovu (FIFG) – určený na modernizáciu
rybolovného priemyslu.
Maximálna výška zo štrukturálnych fondov môže byť:
-

pre verejný sektor:

-

pre súkromný sektor:

75 - 80 % celkových oprávnených nákladov projektu
35 % celkových oprávnených výdajov projektu

Oprávnenými žiadateľmi sú regionálna samospráva (VÚC), miestna samospráva
(mestá, obce a ich združenia), štátna správa, podnikateľské subjekty.
Národný strategický referenčný rámec (NSRR) na roky 2007-2013 vypracovaný
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja a schválený Európskou komisiou (EK)
dňa 17. augusta 2007 je základným dokumentom, ktorý stanovuje priority SR pri
čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a KF v ďalšom období. NSRR
stanovuje základné ciele a priority, ktoré sú rozpracované do jednotlivých Operačných
programov (OP).
Pre rozvoj infraštruktúry OH je dôležitý OP Životné prostredie, ktorý je
spolufinancovaný zo zdrojov dvoch povstupových fondov EÚ, a to z KF a ERDF.
OP Životné prostredie bol schválený EK dňa 08.11.2007 a jeho riadiacim
orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. To zverejňuje výzvy na podávanie
projektových žiadostí. Odbornú pomoc pri využívaní prostriedkov z týchto fondov
poskytujú projektoví manažéri Odboru prípravy projektov MŽP SR a projektoví
konzultanti Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk
(REPIS) SAŽP.
Podľa NSRR sa OP Životné prostredie zameria najmä na finančne
najnáročnejšie aktivity v sektore voda a odpady. Finančný príspevok ES na tento
operačný program je 1 800 000 000 EUR, pričom prioritná os odpadové hospodárstvo
získala 485 mil. EUR. (MVRR, 2007).

2.4.2 Recyklačný fond
Recyklačný fond bol zriadený (podľa zákona o odpadoch) ako neštátny účelový
fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia
a spracovania odpadov. Tieto prostriedky sa poskytujú ako účelová dotácia, úver alebo
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príspevok v súlade s účelom OH, aktuálnym POH SR, schváleným rozpočtom fondu, v
súlade s komoditnými programami jednotlivých sektorov fondu, resp. programom
činnosti všeobecného sektora a v súlade s pravidlami fondu pre poskytovanie
prostriedkov. Možno ich použiť na podporu realizácie cieľov v oblasti zberu, úpravy a
zhodnotenia odpadov, obsiahnutých v komoditných programoch jednotlivých sektorov
fondu. Jeho všeobecný sektor je určený na podporu viacerých aktivít v oblasti
nakladania

s KO,

ktorými

sú

propagácia

zhodnocovania

odpadov,

podpora

separovaného zberu odpadov, vyhľadávanie nových technológií, informačné systémy
a pod.
Obciam RF poskytuje pri hodnovernom preukázaní separácie a zhodnotenia
príslušnej odpadovej komodity aj nárokovateľné príspevky podľa ust. § 64 ods. 1
zákona o odpadoch. V súčasnosti je však ich výška určená v sume 24 až 60 € za tonu
v závislosti od druhu zhodnotenej komodity nedostačujúca. Porovnateľný príspevok
obciam v Českej republike je až trojnásobný.

Zdroje príjmov
príjmovRF
RF
Zdroje
Prí
Príspevky výrobcov
a dovozcov
- za uvedenie elektrozariadenia
na trh, alebo
- za výrobu a dovoz:
a) batérií a akumulátorov
b) olejov
c) pneumatík
d) VKM
e) plastov
75%
f) papiera
g) skla
h) vozidiel
i) kovových obalov
25%

Výš
Výška prí
príspevku =
Množstvo (hmotnosť)
výrobkov (materiálov)
x
sadzba

Prostriedky RF
RF
Prostriedky
10
komoditných
sektorov

Použitie
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prostriedkov RF
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Nárokovateľ
rokovateľný prí
príspevok:
- Ak obec preukáže separáciu
a zhodnotenie komodity
(z príslušných sektorov)

Pre každú
komoditu (sektor)
je vytvorený
osobitný účet, na
ktorý plynie 75% z
príspevku
výrobcu/dovozcu

Ak sprá
správna rada schvá
schváli
žiadosť
iadosť s vypracovaným
projektom, RF poskytne (PO,
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Verejný sektor

- Úhradu nákladov na zabezpečenie
zberu a zhodnotenia odpadov z
výrobkov (z príslušných sektorov)

Na jeho účet
plynie 25% z
každého
príspevku
výrobcu/dovozcu

- Propagáciu zberu a
zhodnocovania odpadov,
zabezpečovanie informačných
systémov, aplikáciu nových
technológií (z verejného sektora)

Obr. 2.4 Zdroje príjmov Recyklačného fondu a možnosti ich využitia
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2.4.3 Environmentálny fond
Environmentálny fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pre poskytnutie prostriedkov Environmentálneho fondu na OH možno vztiahnuť
všetky nasledovné prípady :
a) podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej
politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,
b) podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie
stavu životného prostredia,
c) podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
d) podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie,
e) podporu odstraňovania následkov havárie (§ 21 ods. 4 zákona o odpadoch).
Formami poskytnutia podpory z Environmentálneho fondu sú úver alebo dotácia.

2.4.4 Súkromné investičné zdroje
Odhad finančných prostriedkov zo súkromných zdrojov, či už od domácich
alebo zahraničných podnikateľských subjektov treba spájať predovšetkým so
spolufinancovaním akcií, ktorým je poskytnutá pomoc zo zdrojov EÚ a RF. Možnosti,
ktoré poskytujú povstupové fondy aktivizujú aj investorov zo súkromnej sféry, preto
možno očakávať významný príspevok do investícií aj z tejto oblasti.

2.5 Moderné trendy v systémoch zberu komunálneho odpadu
Zavedenie separovaného zberu piatich zložiek KO (papiera, plastov, kovov, skla
a BRKO) podstatne zvýši náklady na zber a odvoz odpadu, preto by obce mali zamerať
svoju pozornosť hlavne na zefektívnenie tejto činnosti. Vývoj komunálnej techniky
ponúka nové riešenia, ktoré v konečnom dôsledku neprinášajú len úsporu nákladov, ale
poskytujú občanom možnosť vyúčtovania poplatkov za odvoz a zneškodnenie KO
podľa princípu „plať, koľko vyhodíš“, a to je v našich podmienkach podstatný
motivačný faktor pre separovanie odpadu v domácnostiach.
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Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý bol v roku 2006 vykonaný Občianskym
združením CEPTA, až 95% Slovákov považuje triedenie odpadu za dôležité, nemajú
však dostatočne vytvorené podmienky na triedenie. Zároveň však až 85% Slovákov by
motivovalo k triedeniu práve zníženie poplatku za odpad.
Jednou z ciest ako to dosiahnuť je zavedenie moderných technológií pre zber
odpadu, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu klientov a zároveň evidenciu
množstva nimi vyprodukovaného zvyškového KO. Nadväzné prehľadné a spravodlivé
vyúčtovanie poplatkov za odvoz motivuje občanov nielen k triedeniu odpadu, ale aj
k predchádzaniu jeho vzniku, čo je prvoradým účelom OH. Okrem ekonomického
prínosu, je veľkou prednosťou moderných technológií aj ich ekologický a estetický
prínos.
Najnovšie trendy v technike zberu ponúkajú v zásade dve možnosti riešenia:
1. Váženie vhadzovaného množstva odpadu do spoločného kontajnera
slúžiaceho viacerým pôvodcom odpadu (prinášací systém zberu).
2. Váženie naplnenej smetnej nádoby pôvodcu počas jej vyprázdňovania do
zberového vozidla (lokálny systém zberu).

2.5.1 Kvantifikácia a identifikácia odpadu v prinášacom systéme zberu

V prinášacom systéme je zberová nádoba väčšieho objemu používaná viacerými
pôvodcami odpadu. V prípade zvyškového KO to v praxi znamená, že pri každom
vhodení daného odpadu do spoločného kontajnera je potrebné pôvodcu odpadu
identifikovať a vhadzované množstvo odvážiť a zaznamenať, aby bola zaručená
transparentnosť poplatkov.
Špeciálny kontajner so zabudovaným vážiacim zariadením (obr. 2.5) je
vybavený snímačom bezdotykovej identifikačnej karty, displejom zobrazujúcim
hmotnosť vhodeného množstva odpadu a zariadením na záznam a prenos údajov
prostredníctvom siete GSM/GPRS do riadiaceho centra.
Pôvodca odpadu, čiže každá domácnosť vlastní svoju identifikačnú kartu,
prípadne identifikačný prívesok, ktorý ho oprávňuje použiť kontajner s vážiacim
zariadením.
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Obr. 2.5 Identifikácia pôvodcu, vhodenie odpadu a zobrazenie jeho hmotnosti. (Zdroj:
www.poettinger.at)
Podľa hustoty obyvateľstva na danom území je možné voliť podpovrchový alebo
čiastočne podpovrchový kontajner bez lisovacieho zariadenia, alebo povrchový
kontajner so zabudovaným lisovacím zariadením.
Čiastočne podpovrchový kontajner bez lisovacieho zariadenia
Prednosti:
- väčšia časť kontajnera je pod úrovňou terénu, takže nezaberá veľkú plochu a napriek
tomu môže byť jeho objem v závislosti od typu 3 – 5 m3 (obr. 2.6),
- vzhľadom na svoje rozmery sa ľahko integruje do existujúcich zberných stanovíšť
(obr. 2.7) a poskytuje užívateľský a zároveň estetický komfort, čím je vhodný aj na
umiestnenie do centra miest.

Obr. 2.6 Čiastočne podpovrchové umiestnenie kontajnera. (Zdroj: www.poettinger.at)
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Obr. 2.7 Integrácia kontajnera do existujúceho systému separovaného zberu. (Zdroj:
www.poettinger.at)
Kontajner so zabudovaným lisovacím zariadením
Pre husto osídlené oblasti je vhodné zvoliť kontajner so zabudovaným lisovacím
zariadením (obr. 2.8), schopný zredukovať objem vhodeného odpadu v pomere 5 : 1.
Veľkosť kontajnera v závislosti od typu môže byť 8 – 12m3 (integrovaný lis – obr. 2.9),
prípadne 24 – 32m3 (stacionárny lis – obr. 2.10). Napríklad ekvivalent pre lisovací
kontajner s objemom 30m3 je až 120 ks kontajnerov s objemom 1,1m3. Takéto riešenie
významne znižuje prevádzkové náklady na zber a transport KO, ktoré tvoria podstatnú
časť celkových výdavkov premietnutých do výšky poplatkov. Predĺženie intervalu
vyprázdňovania takýchto kontajnerov zároveň prináša obyvateľom väčší komfort vo
forme zníženia hlučnosti, prašnosti a celkovej záťaže na životné prostredie. Aj napriek
veľkému objemu odpadu a menej častému vyprázdňovaniu sa nešíri do okolia
kontajnera nepríjemný zápach, pretože je celý systém uzavretý a po vhodení je odpad
postriekaný tekutinou zabraňujúcou šíreniu zápachu.
Pri narastajúcich problémoch s dopravou a hustotou premávky tento systém
ponúka prijateľné riešenie pre všetky zúčastnené strany. Nevýhodou však môže byť
potreba väčšej plochy na umiestnenie takéhoto veľkokapacitného kontajnera.

Obr. 2.8 Kontajner so zabudovaným lisovacím zariadením. (Zdroj: www.poettinger.at)
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Obr. 2.9 Kontajner s integrovaným lisom (dĺžka cca 5m). (Zdroj: www.poettinger.at)

Obr. 2.10 Kontajner so stacionárnym lisom (dĺžka cca 9m). (Zdroj: www.poettinger.at)

2.5.2 Kvantifikácia a identifikácia odpadu v lokálnom systéme zberu
Použitie tejto metódy si vyžaduje zberové vozidlá vybavené zdvíhacím
a výklopným zariadením s integrovanou váhou, ktorá zváži nádobu bezprostredne po jej
uchopení. Aby bolo možné jednoznačne priradiť odvážené množstvo odpadu k jeho
pôvodcovi, musí byť každá nádoba vybavená pasívnym RFID čipom (t.j. bez vlastného
napájania) slúžiacim na bezkontaktnú identifikáciu nádoby (obr. 2.11). Snímač
umiestnený

na

vyklápacom

zariadení

zberového

vozidla

pravidelne

vysiela

elektromagnetické vlny do okolia a ak sa smetná nádoba s čipom dostane do jeho
blízkosti, čip využije prijímaný signál k nabitiu svojho napájacieho kondenzátora
a vyšle identifikačné údaje o pôvodcovi odpadu. Identifikácia nádoby a údaj
o hmotnosti jej obsahu sa zaznamenáva v mobilnej jednotke nainštalovanej priamo vo
vozidle. Odtiaľ sú údaje prenášané pomocou mobilnej dátovej služby GPRS na
centrálny dispečing, kde sa spracovávajú do požadovaných výstupov. Mobilná jednotka
okrem spomenutých údajov môže sledovať stupeň naplnenia nadstavby zberového
vozidla, čo dovoľuje dispečingu včas zabezpečiť plynulosť celého procesu
zberu. Obslužný terminál umiestnený v kabíne vodiča umožňuje

v prípade potreby
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vzájomnú komunikáciu s dispečerom (obr. 2.12). Mobilná jednotka môže teda plniť
viacero funkcií. Pre optimálnu organizáciu zberu KO vo väčších zberových oblastiach
je výhodné prostredníctvom mobilných jednotiek vykonávať zároveň monitoring
všetkých zberových vozidiel, ktoré sú na danom území v prevádzke.

Obr. 2.11 Pasívny RFID čip na smetnej nádobe. (Zdroj: www.ssi-schaefer.de)

Obr. 2.12 Komunikácia medzi mobilnou jednotkou a centrálnym dispečingom:
A - záznam identifikačných údajov o nádobe a jej hmotnosti,
B - sledovanie stupňa naplnenia vozidla,
C - obslužný terminál,
D - mobilná jednotka. (Zdroj: www.zoeller-kipper.de)
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2.5.3 Možnosti využitia nových techník zberu komunálneho odpadu na
Slovensku
Systém triedeného zberu KO je založený na účasti občanov a ich snahe
separovať z neho recyklovateľné zložky, umiestniť ich do určených zberných nádob,
a tým znížiť množstvo svojho zvyškového KO na minimum. Táto snaha však musí byť
podporená takým systémom poplatkov, ktorý vychádza z presných záznamov
o množstve vzniknutého nerecyklovateľného odpadu v jednotlivých domácnostiach.
Výber vhodnej techniky zberu je v prvom rade závislý od regionálnych
podmienok v mieste jej využitia. Ide hlavne o zhodnotenie topografie, hustoty
obyvateľstva, dopravných podmienok a typu zástavby na danom území.
Pre husto osídlené oblasti vo väčších mestách je vhodnejšia prvá metóda, čiže
váženie vhadzovaného množstva odpadu do spoločného kontajnera. Veľkokapacitný
kontajner so zabudovaným lisovacím zariadením je ideálny pre veľké sídliská
s výškovou zástavbou.
Druhú metódu, teda váženie nádoby na odpad počas jej vyprázdňovania do
zberového vozidla, využijú skôr oblasti s vidieckou zástavbou a nízkou hustotou
obyvateľstva.
Obe metódy však spĺňajú základnú podmienku, a tou je spravodlivý systém
poplatkov pre pôvodcov odpadu, ktorý dokáže výrazne zvýšiť úroveň separovania
odpadu a zároveň znižuje celkové množstvo zvyškového KO. Skúsenosti zo zavedenia
takýchto techník zberu v rôznych európskych mestách a obciach sú jednoznačne
pozitívne. Okrem zvýšenia miery recyklácie takmer o 20%, znížil sa základný poplatok
za odvoz odpadu v priemere o 15% a celkový prístup občanov k separovaniu sa stal
zodpovednejší (MULTIPRESS, 2007).
Aj keď súčasná situácia v separovaní a zbere KO na Slovensku nie je zďaleka
uspokojivá, je tu reálna možnosť dostať sa v relatívne krátkom čase na úroveň
vyspelých štátov ako je Nemecko, Rakúsko či Švajčiarsko, kde má separovanie už
dlhoročnú tradíciu a ich skúsenosti sú pre nás neoceniteľné. Finančná podpora nových
projektov je možná zo strany Recyklačného fondu, Environmentálneho fondu, alebo z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja či Kohézneho fondu. Je len na vedení miest
a obcí, do akých technológií sa rozhodnú investovať.
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3

Východiská riešenej problematiky

3.1 Charakteristika záujmového územia

Počtom 706 758 obyvateľov k 31.12.2007 sa Nitriansky kraj zaraďuje na tretie
miesto v porovnaní medzi krajmi s podielom 13,1 % na úhrne SR. Z celkového počtu
obyvateľov je 51,66 % žien. S hustotou osídlenia 111,4 obyvateľov na km2 je piatym
najobývanejším krajom SR. V Nitrianskom kraji sa nachádza 354 obcí, z ktorých má 15
štatút mesta. V mestách žije 332 318 obyvateľov, čo je 47,02 % podiel zo všetkých
obyvateľov. V tabuľke 3.1 uvádzame základné informácie o jednotlivých krajoch v SR.
Za zmienku stojí, že v Nitrianskom kraji je stupeň urbanizácie najnižší.
Tab. 3.1 Všeobecné charakteristiky o krajoch SR (k 31. 12. 2007)
Kraj, SR
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
SR spolu

Počet obcí
Hustota
Rozloha Obyvateľstvo
Stupeň
obyvateľstva
z toho urbanizácie
v km2
k 31.12.
spolu
na km2
mestá
2 054
4 147
4 501
6 344
6 811
9 454
8 972
6 751
49 034

610 850
557 151
599 831
706 758
695 698
654 668
801 939
774 103
5 400 998

297,5
134,4
133,2
111,4
102,2
69,2
89,4
114,6
110,1

73
7
251
16
276
18
354
15
315
18
516
24
666
23
440
17
2 891 138

82,62
48,79
56,99
47,02
50,47
53,64
49,40
55,89
55,21
Zdroj: ŠÚ SR

V Nitrianskom kraji je možné pozorovať výrazné zmeny v demografickom
vývoji, ktoré sú odrazom ekonomickej a sociálnej situácie kraja. Prejavujú sa
dlhodobejšie tendencie spomaľovania reprodukcie obyvateľstva. Celkový ročný úbytok
obyvateľstva v roku 2007 predstavoval 547 osôb.
Podľa územno-správneho usporiadania v zmysle zákona NR SR č. 221/1996 Z.z.
sa člení na 7 okresov: Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté
Moravce. Rozlohou najmenším okresom kraja je okres Šaľa (355,9 km2) a najväčším je
okres Levice (1 551,1 km2), ktorý je zároveň aj najväčším okresom SR (obr. 3.1).
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Obr. 3.1 Rozmiestnenie okresov Nitrianskeho kraja

Reliéf kraja má

prevažne rovinný a nížinný charakter prerušovaný

pahorkatinami. Takmer celý kraj sa nachádza na Podunajskej pahorkatine a Podunajskej
rovine, čo sú celky Podunajskej nížiny. Na severe sa krajom tiahne pohorie Tríbeč,
severovýchod je lemovaný výbežkami Štiavnických vrchov a sčasti Pohronským
Inovcom. Podstatnú časť juhu a juhovýchodu kraja zaberá kvalitná poľnohospodárska
pôda. Kraj patrí k najteplejším oblastiam a najproduktívnejším poľnohospodárskym
centrám SR. Priemerná ročná teplota (údaje získané meraním v meteorologickej stanici
v Hurbanove v roku 2004) je 10,2 oC. Kraj, najmä jeho južné oblasti sú bohaté na
výskyt vodných zdrojov. Z hľadiska prírodného bohatstva vyniká kraj v oblasti
termálnych prameňov v Podhájskej, Patinciach, Komárne, Poľnom Kesove a Štúrove.
Územím kraja preteká viacero riek - najdlhšia slovenská rieka Váh, Dunaj, Nitra, Hron,
Ipeľ a Žitava, pričom rieky Dunaj a Ipeľ tvoria prirodzenú štátnu hranicu s Maďarskom.
Na území kraja je 14 národných prírodných rezervácií, 47 prírodných
rezervácií, 24 prírodných pamiatok a 64 chránených areálov. Na územie Nitrianskeho
kraja zasahuje chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy (okres Levice), chránená
krajinná oblasť Ponitrie (okres Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce).
Záujmové územie, na ktorom sme aplikovali výsledky tejto práce je vymedzené
na katastrálne územia 65 obcí z okresov Nitra, Šaľa a Topoľčany. Ich spoločným
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cieľom je komplexné a dlhodobé riešenie nakladania s komunálnym odpadom, preto
vytvorili „Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi“.
Hlavným podnetom k tomuto kroku boli zmeny v legislatíve OH, najmä povinnosť
zaviesť separovaný zber do 1.1.2010. Združenie tvoria prevažne malé obce (priemerný
počet obyvateľov je 1259), pre ktoré by individuálne riešenie separovaného zberu
predstavovalo neprimerane vysoké náklady. Zároveň vytvorením regionálneho
združenia sa rozširujú možnosti zdrojov financovania takéhoto projektu z povstupových
fondov EÚ (t.j. ERDF a KF).
Z tabuľky 3.2 môžeme vidieť, že okresy Nitra, Šaľa a Topoľčany sú
v Nitrianskom kraji najhustejšie osídlené. Koncentrácia obyvateľstva je dôležitá
z ekonomického hľadiska, pretože ovplyvňuje výšku dopravných nákladov na zber
a transport odpadu. Z tohto pohľadu je spojenie práve týchto troch okresov veľmi
výhodné.
Tab.3.2 Hustota obyvateľstva v okresoch NR-kraja v počte obyv. na km2 (Zdroj: ŠÚ SR)
Okres Komárno

97

Okres Levice

77

Okres Nitra

188

Okres Nové Zámky

110

Okres Šaľa

152

Okres Topoľčany

124

Okres Zlaté Moravce

83

Nitriansky kraj

112

3.2 Prehľad literatúry k riešenej problematike
Podľa všeobecnej definície je logistika disciplína, ktorá sa zaoberá celkovou
optimalizáciou, koordináciou a synchronizáciou všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné
na pružné a hospodárne dosiahnutie daného konečného efektu (Gajdoš - Urblíková,
2004).
Objektom logistiky (ako filozofie riadenia) sú toky materiálov, informácií
a financií. Logistický systém je teda systém, ktorý riadi a zabezpečuje realizáciu pohybu
týchto tokov. Pretože tok je reťazec navzájom súvisiacich činností a elementárnych
procesov, jeho modelovanie analytickými matematickými modelmi je často krát
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nemožné. Preto aj projektovanie logistických systémov nie je založené na presných
alebo približných metódach ako sú štatistické metódy, geometrické úlohy, simulácia,
heuristika. Sú to skôr doporučené postupy, ktoré sú z prípadu na prípad modifikované
a závisí od úrovne vedomostí, množstva informácií a tvorivosti projektanta, aký prístup,
model, algoritmus použije, resp. vytvorí (Malindžák - Takala, 2005).
Logistický systém riadenia OH na úrovni miestnej samosprávy (t.j. na úrovni
miest, obcí a ich združení) musí predovšetkým vychádzať z požiadaviek zákona
o odpadoch a s ním súvisiacej legislatívy.
Popri dodržiavaní legislatívy je potrebné venovať sa týmto štyrom základným
oblastiam riadenia komunálneho odpadového hospodárstva:
1. množstvo a zloženie odpadu,
2. systém zberu odpadu,
3. transport odpadu,
4. spôsob zhodnocovania a zneškodňovania odpadu.

3.2.1 Množstvo a zloženie odpadu
Aktuálne množstvo vzniknutého odpadu v obci je možné určiť na základe
váženia všetkého odvezeného odpadu. Zloženie odpadu by sa malo analyzovať každé
dva roky. Potom je potrebné čo možno najpresnejšie stanoviť činitele ovplyvňujúce
vývoj množstva a zloženia odpadu, pretože nesprávne odhady môžu viesť k vyšším
nákladom a environmentálnemu

zaťaženiu v dôsledku predimenzovania

celého

systému.
Množstvo vzniknutého odpadu je ovplyvňované najmä:
-

trendom výroby spotrebiteľských výrobkov (zmena výroby výrobkov
z jednorazového použitia na viacrázové môže znížiť množstvo odpadu),

-

hrubým domácim produktom (čím vyšší HDP, tým viac odpadu vzniká),

-

veľkosťou domácností (čím sú domácnosti početnejšie, tým v nich vzniká
v priemere na jedného člena menej odpadu),

-

životnou úrovňou (čím vyššia životná úroveň, tým viac odpadu),

-

preventívnymi opatreniami na zníženie množstva odpadov (napr. podpora
servisných prác, zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov).
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Zloženie odpadu je možné ovplyvniť:
-

motiváciou občanov k separovaniu odpadu (maximálna informovanosť
občanov o hospodárení s odpadom v obci a následné spravodlivé rozdelenie
nákladov na základe princípu „plať, koľko vyhodíš“),

-

vytvorením vhodných podmienok pre separovanie odpadu (analýzou a
spracovaním sťažností a požiadaviek obyvateľstva),

-

podporou domového kompostovania.

3.2.2 Systém zberu odpadu
Pre zber odpadu sa používajú rôzne systémy. Voľba systému závisí od:
-

množstva a druhu odpadov,

-

sídelnej štruktúry (typ zástavby, hustota osídlenia),

-

topografie územia,

-

dopravy.

Množstvo, zloženie a druh odpadu stanovuje potrebnú kapacitu systému a jeho
jednotlivých prvkov (zberné miesta, nádoby, vozidlá) zvlášť pri separovanom zbere.
Štruktúra sídiel, hustota osídlenia a typ zástavby je určujúcim pre stanovenie zberných
stanovíšť, počtu a veľkosti zberných nádob. Topografia územia je určujúca pre systém
zvozu, dopravné možnosti, veľkosť použitého zberného vozidla, ale tiež môže
ovplyvňovať veľkosť a typ zbernej nádoby. Pri voľbe systému je možné použiť rôzne
postupy a metódy, ktoré však musia spĺňať tieto kritériá:
-

hospodárnosť

-

bezpečnosť práce

-

hygienické požiadavky

-

využiteľnosť odpadov ako druhotných surovín

-

technické a legislatívne požiadavky nakladania s odpadmi

-

rešpektovať aspekty mestskej výstavby

-

operatívnosť systému

-

znižovať fyzickú namáhavosť obsluhy (Filip, 2002).

Pri systéme zberu rozlišujeme metódu vyprázdňovania, výmennú metódu
a jednocestnú metódu. Ku každému systému zberu patria vhodné systémy nádob
a vozidlá so zodpovedajúcimi plniacimi zariadeniami. Metóda vyprázdňovania
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využíva zberové nádoby a kontajnery, ktoré sa vyprázdňujú prostredníctvom zdvíhacích
a vyklápacích zariadení na zberových vozidlách a sú vrátené späť na pôvodné miesto.
Výmenná metóda je vhodná pre odpady s veľkou hustotou, ako napr. stavebná suť
a pre odpady s nízkou hustotou ako napr. kovový šrot alebo objemný odpad. Pri tomto
spôsobe sa vymieňajú plné zberové nádoby na stanovisku za prázdne rovnakého druhu
a po vyprázdnení sú prestavené na iné miesto. Pri jednocestnej metóde sa odpady
nakladajú do vriec z papiera alebo plastu. Priebeh zberu je skrátený tým, že
vyprázdnené nádoby sa nemusia vracať späť na stanovisko (Bilitewski, 1994).
V súčasnosti sa uplatňujú dva základné systémy separovaného zberu KO:
1. lokálny systém
-

odpad je odvážaný priamo od pôvodcu odpadu,

-

vhodný najmä na zber papiera, plastov, zvyškového KO a bioodpadu
z domácností,

-

využíva sa pri ňom vyprázdňovacia alebo jednocestná metóda.

2. prinášací systém
-

zberné nádoby väčšieho objemu sú umiestnené na verejnom priestranstve
a slúžia pre väčší okruh pôvodcov odpadu,

-

napr. zber skla, kovov, záhradného bioodpadu, drobného stavebného odpadu,
objemného odpadu, alebo aj zvyškového KO v prípade výškovej zástavby,

-

využíva sa pri ňom vyprázdňovacia alebo výmenná metóda.

Lokálny systém je pre občanov pohodlnejší, a preto aj jeho účinnosť pri
separovaní odpadu je vyššia ako pri systéme prinášacom. Nevýhodou však je, že si
vyžaduje viac nádob, väčšiu prácnosť a viac odvozov.
Okrem týchto dvoch systémov sa používa aj tzv. mobilný systém zberu
prostredníctvom mobilnej zberne, a to hlavne na zber nebezpečných zložiek KO.
Voľba konkrétneho systému separovaného zberu pre jednotlivé zložky KO je
určujúca pri následnom definovaní zberných stanovíšť, výbere veľkosti a typu zberných
nádob a zberových vozidiel.
So systémom zberu KO úzko súvisí aj systém poplatkov za zber a zneškodnenie
odpadov. Ich paušálne vyúčtovanie neprispieva k obmedzovaniu tvorby odpadu a jeho
zhodnocovaniu. Schémy typu “plať, koľko vyhodíš” (PAYT = Pay-As-You-Throw)
vychádzajú z poplatkov za objem alebo hmotnosť odpadov, čím stimulujú obyvateľov,
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aby znižovali množstvo vyhadzovaného zvyškového KO, pretože náklady na jeho zber
sa zvyšujú s objemom alebo hmotnosťou zneškodňovaných odpadov (viď obr. 3.2).

Oznámenie
o výške poplatku

Snímač údajov z čipu
a vážiace zariadenie

Smetná nádoba
s RFID čipom

Palubný počítač
/mobilná jednotka
vo vozidle/

Logistické centrum
/Evidencia pôvodcov odpadu,
vyúčtovanie poplatkov/

Prenos údajov
z vozidla do centra

Obr. 3.2 Schéma „PAYT“ uplatnená v lokálnom systéme zberu zvyškového KO (Zdroj:
www.moba.de)
Obyvatelia sú tak stimulovaní k účasti na schémach separovaného zberu (keďže
poplatky za zber recyklovateľného odpadu sú nižšie alebo žiadne), a tým sa podporuje
recyklácia tuhého komunálneho odpadu. Schémy PAYT sú preto najúčinnejšie, keď sa
kombinujú s podporou schém separovaného zberu recyklovateľných materiálov.
Predstavujú

efektívny

prostriedok

na

redukciu

množstva

zvyškového

KO

produkovaného domácnosťami a okrem toho, mnohé mestá a obce, ktoré zaviedli do
praxe schémy PAYT, znížili aj svoje celkové náklady na OH (KOMISIA ES, 2003).

3.2.3 Transport odpadu
Ďalším

článkom

v logistike

odpadového

hospodárstva

je

transport

zhromaždených odpadov zo zberných miest na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia.
Faktory ovplyvňujúce voľbu systému transportu sa delia na pevné a variabilné:
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Pevné faktory:
-

klimatické podmienky,

-

topografia územia,

-

prístup k zberným nádobám (charakter výstavby, rodinná, výšková, radová),

-

druh zbieraných odpadov,

-

hustota obyvateľstva.

Variabilné faktory:
-

použité stanoviská,

-

recyklácia,

-

zberná frekvencia,

-

počet členov posádky,

-

použité zariadenia (Čermák - Čermáková, 2006).

Tradičná preprava odpadu je spojená s neefektívnymi procesmi (napr. jazdy
naprázdno, neproduktívna pracovná doba, časové straty v dôsledku vysokého
dopravného preťaženia a pod.), a preto pozornosť v doprave je zameraná tiež na
pracovnú dobu zavedením rôznych opatrení, ako napr. zavedenie flexibilnej pracovnej
doby (zmenná prevádzka pri zbere a transporte odpadu), predĺženie intervalu odvozu
odpadu a pod. Vývoj v tejto oblasti je zameraný na technickú inováciu vozidiel a na
zlepšenie organizácie dopravy za účelom zvýšenia efektivity prevádzky. Pre zistenie
aktuálnej

polohy

vozidla

je

potrebná

digitálna

mapa

príslušného

územia

a monitorovanie pohybu vozidiel v reálnom čase prostredníctvom systému GPS.
V centrále je nainštalovaný dispečerský pult, ktorý umožňuje komunikáciu s mobilnými
jednotkami zabudovanými v zberových vozidlách, zmenu ich nastavení, stiahnutie
a spracovanie dát.
Pri optimalizácii zberových trás interaktívny program automaticky vytvorí
prvotný návrh pomocou zvolenej metódy operačnej analýzy a ponúkne ho užívateľovi.
Podľa vlastného uváženia a momentálnej situácie môže užívateľ navrhnúť korekciu trás
a systém po prepočítaní dôsledkov opráv upozorní na prípadné narušenie podmienok
a znovu ponúkne upravené trasy. Takto je možné operatívne zasahovať aj počas
prevádzky systému (Janáček, 2006).
Pri návrhu trasy zberu treba akceptovať nasledujúce faktory:
-

legislatívu zberu (dodržiavanie intervalov zvozu),

-

pracovné podmienky (typ vozidla, osoby),

-

sústredenie veľkého počtu obyvateľstva – prednostný zber,
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-

veľké množstvá odpadu – prednostný zber,

-

roztrúsené zberné miesta – cieľom je zozbierať celkové množstvo odpadov
počas jednej jazdy,

-

v kopcovitom teréne je výhodné vykonávať zber smerom dole.

V prípade väčšej vzdialenosti strediska na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
odpadu (cca nad 80 km) je potrebné tiež myslieť na diaľkovú dopravu a prekládkovú
stanicu, aby prevádzka transportu zbytočne nezvyšovala náklady. Podmienkou je
množstvo odpadu vzniknuté v zvozovej oblasti minimálne 20000 t/rok (Filip, 2002).

3.2.4 Spôsob zhodnocovania a zneškodňovania odpadu
Pri riešení posledného bodu musíme vychádzať z podmienok stanovených
legislatívou. Sú to požiadavky opätovného využívania zložiek odpadu, možnosti
recyklácie, požiadavky na spracovanie a úpravu odpadu pred spaľovaním, resp. pred
uložením na skládku. Legislatíva ustanovuje obciam zaviesť separovaný zber papiera,
plastov, kovov, skla a perspektívne aj BRO. Dôsledkom týchto požiadaviek je vznik
zvyškového KO, ktorý podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. § 32 – požiadavky na
prevádzkovanie skládky odpadov – je možné ukladať na skládku iba po úprave. Táto
skutočnosť si vyžaduje doplniť systém OH úpravou zvyškového odpadu v zariadení
s mechanicko-biologickou úpravou (MBÚ). Takto spracovaný odpad je možné spaľovať
(vytriedené zložky s vyššou hodnotou výhrevnosti) a skládkovať. Pre vyseparovaný
BRO je potrebné taktiež vybudovať zariadenie na jeho materiálové alebo energetické
zhodnotenie.
Uvedené zariadenia si vyžadujú značné investičné náklady. Ich rentabilnosť
závisí od veľkosti územia, pre ktoré je plánovaná ich činnosť. Riešením je integrovaný
systém separovaného zberu (ISSZ) združujúci viacero obcí tak, aby počet obyvateľov
v danej oblasti bol minimálne 15 až 20 tisíc na jedno takéto spracovateľské zariadenie.

3.2.5 Parametre ovplyvňujúce celkové náklady na zber odpadu
Základnou charakteristikou každého logistického riešenia je jeho hospodárnosť.
Aby sme mohli minimalizovať celkové náklady na zber jednotlivých zložiek KO,
musíme najskôr identifikovať parametre, ktoré ovplyvňujú ich výslednú sumu.
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Tieto parametre môžeme rozdeliť do štyroch hlavných oblastí nákladov:
1. zberový personál
2. vozový park
3. nádoby na zber
4. správa a organizácia zberu
Senzitívnou analýzou všetkých parametrov ovplyvňujúcich celkové náklady na
logistiku zberu KO Mallée (2003) definoval parametre s najväčším vplyvom. Konkrétne
pre vidiecku zástavbu sú to nasledovné parametre s percentuálne vyjadreným podielom
daného parametra na výške celkových nákladov:
zberový personál:
- denný pracovný čas .............................................................................15,6%
- mzdové náklady, odmeny ......................................................................7,7%
vozový park:
- stupeň využitia max. prípustného zaťaženia .........................................6,6%
- investičné náklady na vozový park ........................................................4,6%
- cena 1 litra pohonnej hmoty ..................................................................3,0%
- spotreba pohonných hmôt na 100 km ....................................................3,0%
- doba odpisovania vozidla ......................................................................3,8%
nádoby na zber:
- investičné náklady na nádoby ................................................................4,0%
- tržby z prenájmu nádob .........................................................................4,0%
- doba odpisovania nádob ........................................................................3,6%
správa a organizácia zberu:
- stupeň naplnenia nádoby .......................................................................3,1%
- priemerné pracovné tempo (jazdná rýchlosť) ........................................9,7%
- výkonnosť zberu (t.j. počet nádob vyprázdnených za hod.) ...............17,2%
SPOLU..........................................................................................................85,9%
Uvedené parametre ovplyvňujú takmer 86% celkových nákladov na zber KO vo
vidieckej zástavbe. Tieto náklady zároveň predstavujú 60 až 80 percent z celkových
výdavkov vzniknutých pri nakladaní s odpadom (Bilitewski, 1994). Ich optimalizáciou
teda môžeme dosiahnuť požadovanú efektívnosť celého systému riadenia OH obcí.
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4

Výsledky a diskusia
Metodický postup, ktorý sme pre riešenie danej problematiky vypracovali, je

možné zhrnúť do nasledovných krokov:
1. Množstvo odpadu a jeho zloženie
1.1 Vstupné údaje
1.2 Prognóza vývoja množstva odpadu
1.3 Stanovenie množstva vyseparovaných zložiek
2. Systémy separovaného zberu odpadu
2.1 Návrh systémov separovaného zberu
2.2 Stanovenie počtu nádob a frekvencií zvozu
2.3 Systém poplatkov
2.4 Sprievodné aktivity
3. Transport odpadu
3.1 Návrh typov zberových vozidiel
3.2 Stanovenie počtu zberových vozidiel
3.3 Návrh primárnych zvozových trás
3.4 Riadenie a optimalizácia logistiky zberu
4. Miesta spracovania jednotlivých zložiek odpadu
4.1 Logistické centrum
4.2 Kompostáreň
4.3 Skládka TKO
4.4 Zhodnocovatelia vytriedených komodít
5. Analýza nákladov a výnosov
5.1 Investičné náklady a ich spoločenský prínos
5.2 Bilancia prevádzkových príjmov a výdavkov

V tejto kapitole ďalej uvádzame podrobný popis riešenia jednotlivých oblastí
nakladania s TKO pre konkrétne záujmové územie tvorené 65 členskými obcami
Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber a nakladanie s odpadom.

4.1 Množstvo odpadu a jeho zloženie

Aby sme mohli odhadnúť tvorbu KO v jednotlivých obciach na niekoľko
nasledujúcich rokov, je potrebné zhromaždiť údaje týkajúce sa demografického vývoja
obyvateľstva na danom území, vývoja množstva KO vzniknutého v jednotlivých
obciach, hustoty obyvateľstva a počtu samostatných domácností. Na základe vývoja
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ukazovateľa, ktorým je priemerné množstvo KO vytvorené ročne jedným obyvateľom
združenia, odhadneme jeho hodnotu v cieľovom roku realizácie navrhovaného systému
separovaného zberu. Táto hodnota, spolu s odhadovaným počtom obyvateľov
v jednotlivých obciach, nám umožní stanoviť celkové očakávané množstvo KO
vzniknuté v cieľovom roku v každej zo sledovaných obcí. Pomocou percentuálneho
zastúpenia zložiek KO v danom type zástavby je možné následne predpovedať
množstvá vyseparovaných komodít. Výsledné hodnoty sa ďalej použijú pri navrhovaní
podsystémov zberu, ako sú nádoby, vozidlá, stanovištia a pri výpočte frekvencií zvozu
vyseparovaných zložiek odpadu.

4.1.1 Vstupné údaje

V nasledujúcej tabuľke 4.1 sú prehľadne uvedené základné charakteristiky
všetkých 65 obcí združenia získané z obecných úradov a zo ŠÚ SR. Z Nitrianskeho
okresu je 49 obcí, 3 obce sú z okresu Šaľa a zvyšných 13 je z okresu Topoľčany (označ.
v tab.: /T/ a /Š/). Z tejto tabuľky vyplýva, že integrovaný systém separovaného zberu je
navrhovaný pre územie s rozlohou takmer 854 km2, s počtom obyvateľov 81857. Počet
samostatných domácností je 26 054 a v každej žije v priemere 3,14 obyvateľa.

Tab. 4.1 Obce Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi
Počet
obyvat.
k 31.12.
2005

Počet
obyvat.
k 31.12.
2006

Počet
obyvat.
k 31.12.
2007

1 Alekšince

1682

1689

1704

1507

113,1

2 Báb

967

981

1008

2009

50,2

3 Babindol

649

664

669

541

123,7

4 Bádice

334

342

338

411

82,2

Obec /okres/

Celková Husto- Počet
výmera
ta
domácúzemia obyvat. ností v
obce (ha) na km2 r.2007

KO
za rok
2006
(t)

KO
za rok
2007
(t)

489

273,7

320,94

534

153,4

196,5

210

120

110,9

150

43,4

62

5 Belince /T/

273

287

287

210

136,7

89

58,7

51,4

6 Branč

2093

2115

2141

1381

155,0

765

387,2

366,4

7 Cabaj Čápor

3626

3698

3785

3442

110,0

1015

705

668,4

8 Čab

724

735

754

815

92,5

220

273,9

254,35

9 Čakajovce

1087

1088

1096

578

189,6

432

315,9

290,77

10 Čechynce

1018

1012

1014

586

173,0

280

183,2

183,8

11 Čeľadice

746

760

767

1047

73,3

282

76,3

76

12 Čermany /T/

375

370

382

1084

35,2

120

56,8

79,21

13 Dolné Lefantovce

531

523

521

461

113,0

178

107,3

111,6
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Počet
obyvat.
k 31.12.
2005

Počet
obyvat.
k 31.12.
2006

Počet
obyvat.
k 31.12.
2007

14 Dolné Obdokovce

1150

1145

1162

1019

114,0

15 Golianovo

1251

1262

1276

1070

16 Hájske /Š/

1378

1372

1349

1407

17 Horná Kráľová /Š/

1842

1829

1799

1912

94,1

18 Horné Lefantovce

950

930

932

1861

50,1

19 Hosťová

366

377

372

478

77,8

20 Hruboňovo

476

478

492

1155

21 Hrušovany /T/

1133

1135

1145

22 Ivanka pri Nitre

2445

2479

2479

23 Jacovce /T/

1814

1793

1829

1006

Obec /okres/

Celková Husto- Počet
výmera
ta
domácúzemia obyvat. ností v
obce (ha) na km2 r.2007

KO
za rok
2006
(t)

KO
za rok
2007
(t)

317

193,4

213,6

119,3

440

322,6

304,24

95,9

450

291,9

322,87

650

500

527,07

320

186,8

168,7

120

136,7

67,9

42,6

167

81

88,9

554

206,7

325

323

268,72

1491

166,3

880

733,3

504

181,8

601

716,2

458,4

24 Jarok

1799

1813

1821

2211

82,4

570

305,1

410,7

25 Jelenec

1987

1993

1993

2718

73,3

540

442,9

501,77

26 Jelšovce

957

965

969

1044

92,8

280

188

198

27 Kamanová /T/

617

627

619

642

96,4

183

130,4

168,4

28 Kapince

196

194

206

584

35,3

87

22,5

24,4

29 Kolíňany

1465

1479

1476

1250

118,1

450

194,9

203,2

30 Koniarovce /T/

625

625

615

360

170,8

212

135,7

143

31 Kuzmice /T/

687

690

687

820

83,8

200

161,2

202

32 Lehota

1825

1827

1848

1100

168,0

680

427,9

528

33 Ľudovítová

254

258

251

188

133,5

76

35,9

49,2

34 Lukáčovce

1101

1126

1140

1684

67,7

376

242,2

255

35 Lužianky

2589

2619

2670

1243

214,8

720

558,3

614,1

36 Malé Zálužie

252

257

261

591

44,2

116

33

35,6

37 Malý Cetín

384

379

384

516

74,4

120

97,1

110,76

38 Močenok /Š/

4376

4417

4430

4639

95,5

1316

934,8

1105,7

39 Mojmírovce

2762

2767

2769

1986

139,4

888

435,3

357,9

40 Nemečky /T/

301

304

309

627

49,3

150

44,5

52,4

41 Nitr. Hrnčiarovce

1837

1878

1903

995

191,3

695

340,7

313,89

42 Nové Sady

1280

1252

1267

1747

72,5

449

131,5

164,58

43 Paňa

320

318

314

1126

27,9

140

96,7

84,4

44 Podhorany

1076

1092

1084

1771

61,2

375

163,3

188,2

45 Podhradie /T/

305

305

304

3010

10,1

105

35,5

50,1

46 Pohranice

1078

1087

1094

1209

90,5

326

170,5

125,15

47 Poľný Kesov

625

619

613

1022

60,0

179

113,3

100,8

48 Prašice /T/

2117

2108

2092

2825

74,1

569

594,8

515,4

49 Preseľany /T/

1484

1479

1464

1190

123,0

490

226,4

302

50 Rišňovce

1996

2011

2034

1879

108,2

550

144,7

348,7

51 Rumanová

785

775

800

1166

68,6

264

96,5

186,6

52 Svätoplukovo

1313

1319

1334

1390

96,0

393

65,6

93,201

53 Štefanovičová

276

276

287

1240

23,1

122

62,1

63,89

54 Štitáre

623

644

654

749

87,3

200

177,4

140,4

55 Šurianky

584

593

598

1040

57,5

198

99,3

104,8

56 Tvrdomestice /T/

481

482

467

879

53,1

175

87,5

103
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Počet
obyvat.
k 31.12.
2005

Počet
obyvat.
k 31.12.
2006

Počet
obyvat.
k 31.12.
2007

57 Velušovce /T/

513

505

507

581

87,3

58 Veľká Dolina

617

620

648

1169

59 Veľké Zálužie

4000

4086

4136

3210

Obec /okres/

Celková Husto- Počet
výmera
ta
domácúzemia obyvat. ností v
obce (ha) na km2 r.2007

KO
za rok
2006
(t)

KO
za rok
2007
(t)

178

68,4

56,1

55,4

210

75,6

78,3

128,8

1100

971,2

1082,2

60 Veľký Cetín

1680

1652

1644

1687

97,5

725

408,7

397,95

61 Veľký Lapáš

1157

1147

1146

816

140,4

389

211,1

248

62 Vinodol

1910

1925

1943

1498

129,7

512

379,6

384,1

63 Výčapy Opatovce

2141

2121

2151

1419

151,6

651

320,5

473

64 Zbehy

2184

2195

2248

1956

114,9

691

777,3

804,97

65 Žirany

1371

1369

1376

1556

88,4

370

173,5

202

80840

81262

81857

85358

100,5

26054

16621

17269

SPOLU

Zdroje údajov: obecné úrady, ŠÚ SR

Priemerná hustota osídlenia je 100,5 obyvateľov na km2, pričom počet
obyvateľov na km2 ani v jednej obci neprekračuje hodnotu 250. Takýto typ osídlenia
môžeme teda považovať za vidiecku zástavbu (Mallée, 2003).
Informáciu o množstve vzniknutého KO (pozn.: v tejto práci KO predstavuje
vždy len tuhý komunálny odpad) v rokoch 2005 až 2007 za každú obec sme získali
z obecných úradov. Pre porovnanie a získanie relevantných a objektívnych výsledkov
sme použili hodnoty ukazovateľa množstva KO prepočítané na jedného obyvateľa
združenia. V roku 2005 to bolo 201,3 kg, v roku 2006 to bolo 204,5 kg a v roku 2007 už
211 kg na obyvateľa.
Časť Nitrianskeho kraja, v ktorej sa nachádzajú katastrálne územia všetkých
obcí záujmového združenia môžeme vidieť na obrázku 4.1. Centrum logistiky zberu
odpadu sa buduje v obci Lužianky. Na území združenia sa nachádzajú dve skládky
TKO, a to v obci Horná Kráľová (od júla 2009 uzavretá) a na hranici katastrálnych
území obcí Rišňovce a Rumanová. Kompostáreň slúžiaca celému združeniu je
naplánovaná v obci Výčapy Opatovce.
Ako vidno z obrázku 4.1, katastrálne územia združených obcí vytvárajú dve
súvislé územia, ktoré združenie delia na dve časti. Prvá časť A je sústredená v okolí
mesta Nitra a tvorí ju prevažná väčšina členských obcí. Druhá časť B je samostatné
súvislé územie zahŕňajúce len sedem obcí z okresu Topoľčany (Prašice, Jacovce,
Kuzmice, Nemečky, Podhradie, Tvrdomestice a Velušovce), ktoré je vzdialené od
logistického centra v Lužiankach približne 38 km. Detailnejší pohľad na obidve časti
združenia (A aj B) poskytujú obrázky 4.2 a 4.3.
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Legenda:

- katastrálne územia členských obcí
- logistické centrum

- skládky TKO
- kompostáreň

Obr.4.1 Katastrálne územia obcí združenia (Zdroj: Geoportál ÚGKK SR, upravila
Báreková)
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Legenda:

- katastrálne územia členských obcí
- logistické centrum

- skládky TKO
- kompostáreň

Obr.4.2 Katastrálne územia obcí združenia – časť A (Zdroj: Geoportál ÚGKK SR,
upravila Báreková)
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Legenda:

- katastrálne územia členských obcí

Obr.4.3 Katastrálne územia obcí združenia – časť B (Zdroj: Geoportál ÚGKK SR,
upravila Báreková)

4.1.2 Prognóza vývoja tvorby odpadu

Zo vstupných údajov vyplýva, že množstvo vzniknutého KO na obyvateľa
združenia každoročne stúpne v priemere o 2,4 %. Priemerný ročný prírastok v
Nitrianskom kraji, vypočítaný za dlhšie časové obdobie (roky 2002 až 2007 - viď tab.
2.3), dosahuje hodnotu 2,6 %. O niečo rýchlejší rast v tvorbe KO na obyvateľa v kraji je
pochopiteľný, pretože hodnoty zahŕňajú aj množstvo odpadu vzniknuté v mestách, kde
je jeho tvorba na osobu takmer dvojnásobná oproti vidieckemu obyvateľstvu. Preto ak
sa v záujmovom území nachádzajú mestá a zároveň aj menšie obce, je potrebné
vypracovať prognózu osobitne pre každý typ zástavby, pretože priemerné hodnoty za
Slovensko prípadne kraj, či okres môžu byť výrazne odlišné.
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Pri dlhodobej prognóze vývoja tvorby KO musíme zohľadniť aj zmeny
v európskej legislatíve, ktoré sa v krátkej dobe odrazia v legislatíve SR. Po roku 2013
už nepredpokladáme výrazné zvyšovanie tvorby KO v prepočte na obyvateľa z dôvodu
zavedenia povinného separovaného zberu vo všetkých obciach Slovenska a prijatia
novej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008
o odpade. Podľa nej majú členské štáty vypracovať programy predchádzania vzniku
odpadu s cieľom stabilizovať jeho tvorbu a oddeliť ju tým od rastu životnej úrovne
obyvateľstva. Komisia do konca roku 2011 stanoví politiku ekodizajnu výrobkov
a sformuluje akčný plán opatrení zameraných na zmenu súčasného modelu spotreby
(Smernica EP, 2008).
Na Slovensku zatiaľ tento stabilizačný trend nie je taký výrazný, ale môžeme
očakávať, že priemerná hodnota množstva vzniknutého KO na obyvateľa SR sa po
počiatočnom náraste ustáli na určitej úrovni. To dokazuje graf na obrázku 4.4, kde je
stabilizačný trend jednoznačný, či už ide o priemerné hodnoty tohto ukazovateľa za 27
štátov Európy, alebo za vybrané štáty EÚ-12, do ktorých patrí aj SR.

kg/obyv.
700
600
500
400
300
200
100
0
1995

1996

1997

EU15+EFTA

1998

1999

2000

2001
EU12

2002

2003

2004

2005

2006

EU27

Obr. 4.4 Vývoj tvorby KO v kg/obyv./rok vo vybraných skupinách krajín EÚ (Zdroj:
EEA)
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Tento predpokladaný vývoj očakávame aj na našom záujmovom území, preto
sme si prognózované obdobie stanovili na 6 rokov od posledných reálne získaných
údajov za rok 2007. Rok 2007 teda budeme v našom prípade považovať za tzv.
východiskový a rok 2013 za tzv. cieľový rok.
Pomocou nasledujúceho vzťahu sme stanovili očakávané priemerné množstvo
KO na obyvateľa združenia v cieľovom roku 2013:

⎛ PP ⎞
KOn = KOm ⋅ ⎜1 + KO ⎟
100 ⎠
⎝

n−m

(4.1)

kde
KO n ... priemerné množstvo KO na obyvateľa združenia v cieľovom roku n (kg)
KOm ... priemerné množstvo KO na obyv. združenia vo východiskovom roku m (kg)
(v našom prípade je KO2007 = 211 kg)
PPKO ... priemerný ročný prírastok KO na obyvateľa združenia (%)
(v našom prípade PPKO = 2,4 %)

400,0
368

KO v kg/obyv.

350,0

300,0

331,7
292,3

311,4

298,1

307,8

340

317,0

349

377

387

358

250,0
201,3

204,5

2005

2006

211
216

221

2008

2009

200,0

232

238

243

227

2010

2011

2012

2013

150,0
2002

2003

2004

2007

rok
KO v Nitrianskom kraji

KO v Ponitrianskom združení

očakávaný vývoj tvorby KO v NR-kraji

očakávaný vývoj tvorby KO v Pon. združení

Obr. 4.5 Prognóza vývoja tvorby KO na obyv. v Ponitrianskom združení v porovnaní
s Nitrianskym krajom (Báreková, 2009)
Po dosadení známych hodnôt do uvedeného vzťahu je výsledné očakávané
množstvo KO2013 = 243 kg na obyvateľa združenia. Vývoj priemernej ročnej tvorby KO
na obyvateľa Ponitrianskeho združenia v rokoch 2005 až 2007 a jeho prognózu do roku
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2013 znázorňuje graf na obrázku 4.5. Pre porovnanie sú v ňom premietnuté aj výpočty
za Nitriansky kraj, kde priemerný ročný prírastok KO na obyvateľa za roky 2002 až
2007 je ako už bolo spomenuté 2,6 %.
Ďalším krokom pre odhad celkového množstva KO v jednotlivých 65 obciach
Ponitrianskeho združenia na rok 2013 je prognóza demografického vývoja na danom
území. Najskôr sme zistili zo zdrojov ŠÚ SR stav počtu obyvateľov v každej obci
združenia k 31.12.2005, k 31.12.2006 a k 31.12.2007 (viď tab. 4.1 v kap. 4.1.1).
Vývoj celkového počtu obyvateľov v členských obciach združenia ukazuje, že
v záujmovej oblasti je preukázateľný stúpajúci trend. Tento celkový prírastok
obyvateľstva nie je dôsledkom prirodzeného prírastku, ale len prírastku sťahovaním
(viď obrázok 4.6). Jednak ide o prílev obyvateľov do Nitrianskeho okresu z iných
okresov Slovenska a zároveň je tu citeľný odliv obyvateľov mesta Nitry do okolitých
obcí kvôli výstavbe rodinných domov. S mierne stúpajúcim trendom teda môžeme
počítať aj v najbližších rokoch, vzhľadom k zvyšujúcej sa životnej úrovni,
rozvíjajúcemu sa priemyslu a vytváraniu nových pracovných miest v Nitrianskom
regióne. Dlhodobé prognózy demografického vývoja na Slovensku aj v EÚ-12 však
hovoria o postupnom úbytku obyvateľstva (viď tab. 4.2). Zároveň bude postupne stúpať
počet domácností a klesať ich priemerná veľkosť.
Tab.4.2 Prognóza kľúčových faktorov ovplyvňujúcich tvorbu KO

Zdroj: ETC/RWM, 01/2008
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obr. 4.6 Prírastok obyvateľov v okresoch SR v roku 2007 (Zdroj: ŠÚ SR, 2008)
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Vývoj celkového počtu obyvateľov združenia má síce stúpajúci trend, ale
nemožno ho aplikovať na každú obec. Pri detailnom skúmaní sme zistili, že niekoľko
obcí, hlavne z Topoľčianskeho a Šalianskeho okresu, má nulový a v niektorých
prípadoch až záporný celkový prírastok obyvateľstva za sledované obdobie. Potvrdzujú
to aj výsledky prieskumu ŠÚ SR na obr. 4.6. Preto sme pre 38 obcí, so stúpajúcim
počtom obyvateľov (viď tab. 4.3), vypočítali ich priemerný percentuálny ročný
prírastok, ktorý vyšiel 1,32 % a pre 11 obcí s klesajúcim počtom obyvateľov (viď tab.
4.4) sme vypočítali priemerný ročný úbytok, čo bolo -0,89 %. Tieto priemerné hodnoty
sme potom použili (podobne ako vo vzťahu 4.1) pre odhad počtu obyvateľov v daných
obciach na rok 2013. Zvyšným 16 obciam sme ponechali počet obyvateľov z roku 2007
aj do roku 2013.
Tab.4.3 Prognóza počtu obyvateľov na rok 2013 v obciach so stúpajúcim trendom
Počet obyvateľov
k 31.12.2005

Počet obyvateľov
k 31.12.2006

Počet obyvateľov
k 31.12.2007

Počet obyvateľov
k 31.12.2013

1 Alekšince

1682

1689

1704

1843

2 Báb

967

981

1008

1091

3 Babindol

649

664

669

724

Obec /okres/

4 Branč

2093

2115

2141

2316

5 Cabaj Čápor

3626

3698

3785

4095

6 Čab

724

735

754

816

7 Čakajovce

1087

1088

1096

1186

8 Čeľadice

746

760

767

830

1150

1145

1162

1257

10 Golianovo

9 Dolné Obdokovce

1251

1262

1276

1380

11 Hruboňovo

476

478

492

532

12 Ivanka pri Nitre

2445

2479

2479

2682

13 Jacovce /T/

1814

1793

1829

1979

14 Jarok

1799

1813

1821

1970

15 Jelenec

1987

1993

1993

2156

16 Jelšovce

957

965

969

1048

17 Kapince

196

194

206

223

18 Kolíňany

1465

1479

1476

1597

19 Lehota

1825

1827

1848

1999

20 Lukáčovce

1101

1126

1140

1233

21 Lužianky

2589

2619

2670

2889

22 Malé Zálužie

252

257

261

282

23 Močenok /Š/

4376

4417

4430

4793

24 Mojmírovce

2762

2767

2769

2996

25 Nitr. Hrnčiarovce

1837

1878

1903

2059

26 Nové Sady

1280

1252

1267

1371
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Počet obyvateľov
k 31.12.2005

Počet obyvateľov
k 31.12.2006

Počet obyvateľov
k 31.12.2007

Počet obyvateľov
k 31.12.2013

27 Pohranice

1078

1087

1094

1184

28 Rišňovce

1996

2011

2034

2201

Obec /okres/

29 Rumanová

785

775

800

865

30 Svätoplukovo

1313

1319

1334

1443

31 Štefanovičová

276

276

287

310

32 Štitáre

623

644

654

708

33 Šurianky

584

593

598

647

34 Veľká Dolina

617

620

648

701

35 Veľké Zálužie

4000

4086

4136

4475

36 Vinodol

1910

1925

1943

2102

37 Výčapy Opatovce

2141

2121

2151

2327

38 Zbehy

2184

2195

2248

2432

58643

59126

59842

64741

SPOLU

Tab.4.4 Prognóza počtu obyvateľov na rok 2013 v obciach s klesajúcim trendom
Počet obyvateľov
k 31.12.2005

Počet obyvateľov
k 31.12.2006

Počet obyvateľov
k 31.12.2007

Počet obyvateľov
k 31.12.2013

1 Dolné Lefantovce

531

523

521

494

2 Hájske /Š/

1378

1372

1349

1279

3 Horná Kráľová /Š/

1842

1829

1799

1705

4 Koniarovce /T/

625

625

615

583

5 Paňa

320

318

314

298

6 Poľný Kesov

625

619

613

581

7 Prašice /T/

2117

2108

2092

1983

8 Preseľany /T/

1484

1479

1464

1388

9 Tvrdomestice /T/

481

482

467

443

Obec /okres/

10 Veľký Cetín

1680

1652

1644

1558

11 Veľký Lapáš

1157

1147

1146

1086

SPOLU

12240

12154

12024

11396

Očakávané celkové množstvo KO vzniknuté v jednotlivých obciach združenia

v cieľovom roku 2013 sme vypočítali pomocou nasledujúceho vzťahu (výsledné
hodnoty sú uvedené v tab. 4.5):

CKOn (i ) = KOn ⋅ POn (i )

(4.2)

kde

CKO n (i) .... celkové množstvo KO vzniknuté v obci i v cieľovom roku n (kg)
KO n ......... priemerné množstvo KO na obyvateľa združenia v cieľovom roku n (kg)
(v našom prípade KO2013 = 243 kg)

PO n (i) ....... počet obyvateľov v obci i v cieľovom roku n
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Celkové množstvo KO vytvorené na území Ponitrianskeho združenia
v cieľovom roku 2013 je potom dané vzťahom:
j

CKOn = ∑ CKOn (i )

(4.3)

i =1

kde

CKO n ... celkové množstvo KO vzniknuté v členských obciach v cieľovom roku n (kg)
CKO n (i) .... celkové množstvo KO vzniknuté v obci i v cieľovom roku n (kg)
j ............ počet členských obcí združenia (v našom prípade j = 65)
Tab.4.5 Prognóza počtu obyvateľov a množstva KO v obciach združenia na rok 2013
Počet obyvateľov
k 31. 12. 2007

Počet obyvateľov
k 31. 12. 2013

Celkové množstvo KO
v roku 2013 (t)

1 Alekšince

1704

1843

447,8

2 Báb

1008

1091

265,1

3 Babindol

669

724

175,9

4 Bádice

338

338

82,1

Obec /okres/

5 Belince /T/

287

287

69,7

6 Branč

2141

2316

562,8

7 Cabaj Čápor

3785

4095

995,1

8 Čab

754

816

198,3

9 Čakajovce

1096

1186

288,2

10 Čechynce

1014

1014

246,4

11 Čeľadice

767

830

201,7

12 Čermany /T/

382

382

92,8

13 Dolné Lefantovce

521

494

120

14 Dolné Obdokovce

1162

1257

305,5

15 Golianovo

1276

1380

335,3

16 Hájske /Š/

1349

1279

310,8

17 Horná Kráľová /Š/

1799

1705

414,3

18 Horné Lefantovce

932

932

226,5

19 Hosťová

372

372

90,4

20 Hruboňovo

492

532

129,3

21 Hrušovany /T/

1145

1145

278,2

22 Ivanka pri Nitre

2479

2682

651,7

23 Jacovce /T/

1829

1979

480,9

24 Jarok

1821

1970

478,7

25 Jelenec

1993

1993

484,3

26 Jelšovce

969

1048

254,7

27 Kamanová /T/

619

619

150,4

28 Kapince

206

223

54,2
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Počet obyvateľov
k 31. 12. 2007

Počet obyvateľov
k 31. 12. 2013

Celkové množstvo KO
v roku 2013 (t)

29 Kolíňany

1476

1597

388,1

30 Koniarovce /T/

615

583

141,7

31 Kuzmice /T/

687

687

166,9

32 Lehota

1848

1999

485,8

Obec /okres/

33 Ľudovítová

251

251

61

34 Lukáčovce

1140

1233

299,6

35 Lužianky

2670

2889

702

36 Malé Zálužie

261

282

68,5

37 Malý Cetín

384

384

93,3

38 Močenok /Š/

4430

4793

1164,7

39 Mojmírovce

2769

2996

728

40 Nemečky /T/

309

309

75,1

41 Nitrianske Hrnčiarovce

1903

2059

500,3

42 Nové Sady

1267

1371

333,2

43 Paňa

314

298

72,4

44 Podhorany

1084

1084

263,4

45 Podhradie /T/

304

304

73,9

46 Pohranice

1094

1184

287,7

47 Poľný Kesov

613

581

141,2

48 Prašice /T/

2092

1983

481,9

49 Preseľany /T/

1464

1388

337,3

50 Rišňovce

2034

2201

534,8

51 Rumanová

800

865

210,2

52 Svätoplukovo

1334

1443

350,6

53 Štefanovičová

287

310

75,3

54 Štitáre

654

708

172

55 Šurianky

598

647

157,2

56 Tvrdomestice /T/

467

443

107,6

57 Velušovce /T/

507

507

123,2

58 Veľká Dolina

648

701

170,3

59 Veľké Zálužie

4136

4475

1087,4

60 Veľký Cetín

1644

1558

378,6

61 Veľký Lapáš

1146

1086

263,9

62 Vinodol

1943

2102

510,8

63 Výčapy Opatovce

2151

2327

565,5

64 Zbehy

2248

2432

591

65 Žirany
SPOLU

1376

1376

334,4

81857

85968

20890
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4.1.3 Stanovenie množstva vyseparovaných zložiek
Pre stanovenie potenciálneho množstva oddelene zbieraných zložiek KO po
zavedení separovaného zberu na záujmovom území, sme použili výsledky výskumu,
ktorý prebiehal na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav, SPU v Nitre,
kde boli sitovou analýzou stanovené priemerné percentuálne podiely hmotnosti
jednotlivých zložiek KO pre rôzne typy zástavby v Nitrianskom kraji (Sklenár, 2006).
Výsledky analýz sú uvedené v tabuľke 4.6. Nášho záujmového územia sa týka
modelové zloženie vo vidieckej zástavbe.

Tab. 4.6 Modelové zloženie KO v troch typoch zástavby

Zložka tuhého KO
Papier/kartón/lepenka
Plasty
Sklo
Kovy
Kuchynský bioodpad
Nebezpečný odpad
Zvyškový KO
Spolu

Podiel zložky
v sídliskovej
zástavbe
(% hmotnosti)
17,5
19,79
4,58
3,36
24,92
1,58
28,27
100

Podiel zložky
v zmiešanej
zástavbe
(% hmotnosti)
14,9
11,99
6,16
2,71
31,34
1,76
31,14
100

Podiel zložky
vo vidieckej
zástavbe
(% hmotnosti)
8,27
8,34
3,43
3,75
28,28
1,83
46,1
100
(Zdroj: Sklenár, 2006)

Z tabuľky sú zrejmé rozdiely v skladbe odpadu v jednotlivých typoch zástavby.
Podobné rozdiely by sme pozorovali aj medzi regiónmi Slovenska, preto je dôležité pri
vypracovávaní návrhu systému separovaného zberu vychádzať z takých analýz KO,
ktoré boli robené priamo v záujmovom území a v zodpovedajúcom type zástavby.
Percentuálne podiely jednotlivých zložiek predstavujú stav, keby bola výťažnosť
zberu 100%. Keďže pre stanovenie potrebných frekvencií zvozu je nutné odhadnúť
reálne hodnoty podielov jednotlivých zložiek, vychádzali sme z predpokladu, že
zvyškový KO bude tvoriť 60% hmotnosti celkovo ročne vyprodukovaného KO.
Zložkám sme pridelili váhu výťažnosti vyjadrenú v % a po prepočítaní uvedených
hodnôt sme dostali potenciálne percentuálne podiely vyzbieraných zložiek KO vo
vidieckej zástavbe (tab. 4.7).
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Tab. 4.7 Podiel vyseparovaných zložiek KO pri danej výťažnosti

Zložka tuhého KO
Papier/kartón/lepenka
Plasty
Sklo
Kovy
Kuchynský bioodpad
Nebezpečný odpad
Zvyškový KO
SPOLU

Podiel zložky
v KO pri
Výťažnosť
vidieckej
zberu
zástavbe
(%)
(% hmotnosti)
8,27
80
8,34
60
3,43
90
3,75
80
28,28
75
1,83
85
46,10
100

Vyseparovaný
podiel pri
danej
výťažnosti
(% hmotnosti)
6,5
5,0
3,0
3,0
21,1
1,4
60,0
100

Odhad
množstva
separovaných
zložiek v roku
2013 (t)
1 358
1 045
627
627
4 408
292
12 534
20 890

Na obrázku 4.7 je graficky znázornené odhadované množstvo jednotlivých
zložiek KO vyseparované v Ponitrianskom združení v roku 2013, pri celkovom
množstve KO na riešenom území 20 890 t (viď tab. 4.5).

Papier/kartón/
lepenka 1358 t

Plasty 1045 t

Sklo 627 t
Zvyškový KO
12534 t
Kovy 627 t

Kuchynský
BRKO 4408 t

Nebezpečný
odpad 292 t

Obr. 4.7 Predpokladaný stav separovaného zberu zložiek KO v Ponitrianskom združení
za rok 2013 (t) (Báreková, 2009)
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Z grafu

vyplýva,

že

pri

danej

výťažnosti

zberu

by

sa

ročne

zo

všetkých domácností v Ponitrianskom združení vyviezlo na skládku TKO 12 534 t
zvyškového KO, do kompostárne 4 408 t kuchynského bioodpadu a zhodnotilo by sa
3 657 t druhotných surovín. Zneškodniť bude potrebné približne 292 t nebezpečného
odpadu ročne. Modelové zloženie KO z tab. 4.6 však nezahŕňa záhradný bioodpad,
ktorý nebol predmetom analýz. Občania ho jednak vzhľadom na jeho rozmery väčšinou
nemohli vhodiť do nádob na zmesový KO a jednak im to zákon o odpadoch zakazuje.
Jeho tvorba na obyvateľa ročne sa na danom území predpokladá cca 50-60 kg (viď kap.
4.2.1), čo spolu s kuchynským biodpadom predstavuje zhruba 9 000 t materiálu ročne
určeného na spracovanie v kompostárni.
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4.2 Systémy separovaného zberu odpadu
Podľa zákona o odpadoch musia všetky obce od začiatku roku 2010 umožniť
občanom separovať minimálne štyri zložky z KO: papier, plasty, kovy a sklo.
Pre biologicky rozložiteľný odpad sa táto povinnosť odkladá na rok 2013. Pre obce
Ponitrianskeho združenia to znamená zaviesť k tomuto dátumu integrovaný systém
separovaného zberu KO. Jeho výhodou bude hlavne efektívnejšie využitie zberových
vozidiel, kontajnerov, pracovníkov, ale aj spracovateľských zariadení pre jednotlivé
zložky odpadu. To by sa malo následne odraziť aj vo výške poplatkov za odvoz KO.
Najväčšou záťažou pre obce bude z finančného hľadiska zber tzv. kuchynského
bioodpadu, ktorý nie je zatiaľ zavedený v žiadnej obci združenia, takže ani náklady na
jeho zvoz neboli doteraz premietnuté do výšky miestnych poplatkov. Zber BRKO je
špecifický tým, že kvôli jeho zloženiu je potrebné dodržať zákonom stanovenú
minimálnu frekvenciu zvozu, t.j. raz za 14 dní, a je podmienený existenciou príslušného
spracovateľského zariadenia. V prípade samostatného riešenia tohto zberu by musel
v každej obci neúmerne stúpnuť miestny poplatok za odvoz KO, preto má integrovaný
systém separovaného zberu hlavne pre malé obce veľký význam.

4.2.1 Návrh systémov separovaného zberu
Prvým krokom pre návrh systémov zberu je zadefinovanie separovane
zbieraných zložiek KO na záujmovom území. Okrem spomínaného zberu papiera,
plastov, kovov, skla, záhradného a kuchynského BRO, bude v obciach prebiehať aj
povinný zber komunálneho odpadu s obsahom nebezpečných látok, teda tzv.
nebezpečného odpadu. Pre jednotlivé zložky je možné použiť niektorý z nasledovných
systémov separovaného zberu s využitím príslušnej metódy (viď kapitola 3.2.2):
1. Lokálny systém (odvoz odpadu zhromažďovaného priamo u pôvodcu odpadu)
a) Metóda vyprázdňovania
b) Jednocestná metóda
2. Prinášací systém (odvoz odpadu zhromažďovaného na zberných stanovištiach)
a) Metóda vyprázdňovania
b) Výmenná metóda
3. Mobilný systém (odvoz odpadu od pôvodcu bez predchádzajúceho zhromažďovania)
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Pre zložky, ktoré sú v KO najviac zastúpené, teda papier, plasty, kuchynský
bioodpad a zvyškový KO (viď tab. 4.6), navrhujeme lokálny systém zberu.
Vzhľadom na ich stálu a rovnomernú tvorbu počas roka a vidiecky typ zástavby na
riešenom území, je pre dosiahnutie požadovanej výťažnosti zberu vhodné umiestniť
zberné nádoby na spomínané zložky v bezprostrednej blízkosti domácností.
Napriek tomu, že vo väčšine obcí sa doteraz uskutočňoval zber PET fliaš, papiera
prípadne aj skla do plastových vriec, čiže s využitím jednocestnej metódy, my
navrhujeme pre lokálny systém zberu metódu vyprázdňovania nádob. Použitie vriec
prináša síce nízke obstarávacie náklady, ale prevádzkové náklady na ich zber sú
v porovnaní s nádobami vyššie. Plastové nádoby na separovaný zber majú aj ďalšie
výhody:
-

pri zbere papiera a skla, vzhľadom na ich objemovú hmotnosť, je možné využiť
kapacitu 110l vriec len na 50 %, pretože je nutné zohľadniť obmedzenie,
vyplývajúce z fyzickej náročnosti manipulácie s nimi pre obsluhu zberového
vozidla,

-

zberové nádoby sú do zberového vozidla vyprázdňované mechanicky, takže je
možné predĺžiť interval ich vyprázdňovania tak, aby bolo využitie objemu nádoby
maximálne a prevádzkové náklady (na dopravu a personál) minimálne, zároveň sa
tým zmenšujú negatívne dopady na životné prostredie,

-

plastové vrecia sú často znehodnocované zvieratami alebo zneužívané obyvateľmi
na iné účely ako boli pôvodne určené,

-

plastové nádoby vyhovujú hygienickým požiadavkám a zaručujú pre obyvateľa
väčší užívateľský a estetický komfort,

-

zberové nádoby je možné počas vyprázdňovania vážiť zabudovaným vážiacim
zariadením vo vozidle a údaj o hmotnosti zaznamenávať, čo poskytuje väčšiu
prehľadnosť celej evidencie odpadov dôležitej jednak pre strategické rozhodnutia
v oblasti odpadového hospodárstva na úrovni krajov a štátu, ale aj pre operatívne
zásahy do logistiky zberu s cieľom jeho zefektívnenia.
Zo skúseností dvojročného pilotného projektu „zvoz bioodpadu“, ktorý prebiehal

v období od 1.9.2004 do 13.1.2007 v mestskej časti Prahy – Dolné Chabry v IBV
vyplynulo, že priemerná ročná tvorba tohto odpadu na 1 obyvateľa je cca 100 kg
(Němec, 2007). Tejto hodnote zodpovedajú napríklad aj záznamy o zvoze bioodpadu
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v Nemeckom meste Tübingen, kde má tento zber 15-ročnú tradíciu. Podľa našich
výpočtov uvádzaných v kapitole 4.1.3, predpokladané množstvo vyzbieraného
kuchynského bioodpadu, by malo tvoriť 21% z očakávanej ročnej tvorby KO na
obyvateľa (t.j. z 243 kg), čo je v prepočte 51 kg. Takmer dvojnásobné množstvo
vyzbierané v spomínanej skúšobnej prevádzke v časti Prahy je spôsobené tým, že
domácnosti využívali kapacitu poskytnutých nádob aj na drobný odpad zo záhrad, ako
je napríklad popadané ovocie, lístie, tráva alebo zvyšky rastlín.
V pilotnom projekte boli použité plastové bionádoby firmy SSI Schäfer tzv.
Compostainer® (obr. 4.9). Vďaka špeciálnej úprave (vetracie otvory po oboch stranách
a na veku nádoby, rošt na dne nádoby na zachytávanie vlhkosti a rebrá na vnútorných
stenách nádoby zabezpečujúce cirkuláciu vzduchu) sú v tejto nádobe zaistené optimálne
aerobné pomery. Tie podporujú dosiahnutie priaznivej hodnoty pH až +7,6 a tým aj
výrazného obmedzenia zápachu. Compostainer® sa osvedčil pri 14-dňovom intervale
zvozu počas celoročnej prevádzky, pričom v mesiacoch december, január a február by
postačoval aj mesačný interval. Bioodpad s hodnotou nad pH +7,0 má zároveň veľmi
dobré

predpoklady

pre

spracovanie

v kompostárni

s klasickou

technológiou

kompostovania v krechtoch, ktorá je plánovaná na území Ponitrianskeho združenia
obcí. Ďalšou výhodou intenzívne vetranej nádoby firmy SSI Schäfer je zníženie
hmotnosti bioodpadu po dvoch týždňoch až o 13% v dôsledku odparovania vlhkosti. To
zároveň zníži poplatok za spracovanie bioodpadu v kompostárni, ktorý je závislý od
hmotnosti prijímaného materiálu. Pritom cena týchto nádob je na rovnakej úrovni ako
cena plastových nádob bez špeciálnej úpravy.
Pre porovnanie, v IBV mesta Pezinok, kde je zavedený zber bioodpadu
s použitím nádob bez špeciálnej úpravy, sa v letných mesiacoch z hygienických
dôvodov zváža tento odpad 4-5 krát za mesiac, čo predstavuje oproti 2-týždňovému
intervalu zvýšenie prevádzkových nákladov o cca 50 %. Na podnet nespokojných
obyvateľov dokonca v meste uvažujú o ďalšom zintenzívnení odvozov v letnom období.
Po zvážení všetkých uvedených skutočností v lokálnom systéme zberu
navrhujeme pre každú samostatnú domácnosť zakúpiť tieto 3 druhy plastových nádob:
-

modrú 120l nádobu na zber papiera (obr. 4.8),

-

žltú 120l nádobu na zber plastov (obr. 4.8),

-

hnedú 140l špeciálnu nádobu na bioodpad kuchynský aj záhradný (obr. 4.9).
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Obr. 4.8 Plastové 120l nádoby na papier a plasty firmy Mevako s.r.o., Rožňava

Obr. 4.9 Plastový 140l Compostainer® firmy SSI Schäfer ( 1-strieška proti dažďu a
vlhkosti, 2-odparovacie a vetracie otvory vo veku, 3-vnútorné zvislé rebrá zabraňujúce
priliehaniu odpadu na steny, čím umožňujú cirkuláciu vzduch a zároveň nádobu
spevňujú a predlžujú jej životnosť, 4-mriežka na zachytávanie vlhkosti z odpadu, 5horné a dolné vetracie otvory v bočných stenách nádoby). (Zdroj: www.ssi-schaefer.de)
Aby sme mohli dosiahnuť vyšší podiel (nad 40 %) vyseparovaných KO
u občanov, navrhujeme ako doplňujúcu zložku zbierať obaly z VKM (tzv. nápojové
kartónové obaly alebo Tetrapaky) spolu s plastom do žltých nádob. Po vytriedení
v logistickom centre sa obaly z VKM predajú ako surovina na výrobu dosiek.
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Na výdavky spojené so zberom a prepravou zvyškového KO nie je možné
získať finančné prostriedky z fondov EÚ, pretože sú účelovo viazané výlučne na
podporu separovaného zberu. Aby v obciach mohol prebiehať navrhovaný množstvový
zber, musia byť nádoby na zvyškový KO identifikovateľné. V prípade, že združenie
bude aj naďalej používať na tento zber staré nádoby (takmer vo všetkých obciach slúžia
na tento účel pozinkované 110l nádoby), je možné ich označiť potlačenou etiketou
s čiarovým kódom. Ak by združenie zakúpilo z vlastných zdrojov nové nádoby,
odporúčame plastové 140l nádoby firmy SSI Schäfer, ktoré majú odspodu v hrebeňovej
lište vytvorený priestor na vsadenie RFID čipu (obr. 4.10).

Obr. 4.10 Umiestnenie RFID čipu na plastovej nádobe firmy SSI Schäfer. (zdroj:
www.ssi-schaefer.de)
Napriek tomu, že vo viacerých obciach združenia v súčasnosti prebieha vrecový
zber skla, navrhujeme pre túto zložku prinášací systém zberu, a to z dôvodu jeho
nerovnomerného výskytu v domácnostiach. Pomerne vysoký hmotnostný podiel skla
v celkovo vyprodukovanom KO je spôsobený hlavne objemovou hmotnosťou skla,
ktorá je oproti papieru takmer dvojnásobná. Absenciu lokálneho systému zberu pre túto
zložku občanom aspoň čiastočne vynahradíme rozmiestnením väčšieho počtu
kontajnerov (cca 1 kontajner na 200 obyvateľov) na frekventovaných miestach obce,
ako sú školy, obchody, autobusové zastávky atď. Pre väčší počet menších kontajnerov
je vhodné použiť metódu vyprázdňovania, na ktorú sú prispôsobené sklolaminátové
kontajnery s otváracím dnom (obr. 4.11). Do zberového vozidla sú vyprázdňované
pomocou hydraulického ramena a po vyprázdnení sú uložené na pôvodné miesto.
Na zber skla v obciach Ponitrianskeho združenia navrhujeme zakúpiť
sklolaminátové zelené kontajnery s objemom 3,2 m3 od firmy MEVAKO s.r.o.,
Rožňava (obr. 4.12).
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Obr. 4.11 Vyprázdňovací mechanizmus sklolaminátových kontajnerov (zdroj: katalóg
firmy MEVAKO s.r.o., Rožňava)

Obr. 4.12 Sklolaminátový kontajner s objemom 3,2 m3 firmy MEVAKO s.r.o.
Zber kovov bude v obciach rozdelený na zber kovových obalov a zber železného
šrotu. Zber kovových obalov bude zabezpečený rovnakým počtom kontajnerov ako je
to pri zbere skla, aby bol obyvateľom poskytnutý požadovaný minimálny komfort. Aj
keď hmotnostný podiel vyseparovaného kovu a skla je v tab. 4.7 rovnaký (3%), pre
kovové obaly použijeme kontajnery s objemom len 1100l. Menší objem by mal byť
postačujúci z dvoch dôvodov: 1. objemová hmotnosť kovu je takmer dvojnásobná
oproti sklu, 2. občania budú mať možnosť dva krát ročne odovzdať časť svojho

__________________________________________________________________ 62

Metodika nakladania s tuhým komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
____________________________________________________________________________

kovového odpadu aj pri zbere železného šrotu do veľkoobjemových kontajnerov.
Štvorkolieskové 1100l plastové kontajnery na kovové obaly (obr. 4.13) budú
umiestnené spolu s kontajnermi na sklo, čím vytvoria v obciach tzv. zberné stanovištia.
Tento typ kontajnera vo vyhotovení veko vo veku môže byť opatrený zámkom, čo
zamedzí otváraniu veľkého veka, ktoré bude slúžiť len na vyprázdňovanie kontajnera
do zberového vozidla. Obyvatelia často nechávajú kontajnery s posuvným oblým
vekom otvorené, čo spôsobuje šírenie zápachu, prilákanie hmyzu a vystavenie
vyseparovaného odpadu poveternostným podmienkam. Používanie menšieho veka
kontajnera občanmi zároveň čiastočne obmedzí vhadzovanie nevhodných druhov
odpadu a neželané vyberanie jeho obsahu. Vyprázdňovaný bude tým istým typom
zberového vozidla ako plastové nádoby použité v lokálnom systéme zberu. Každý
kontajner v prinášacom systéme musí mať výrazné označenie separovanej zložky aj
s uvedením informácie, čo je vhodné a čo nie je vhodné doň vhadzovať.

Obr. 4.13 Kontajner s objemom 1100l v prevedení veko vo veku firmy MEVAKO s.r.o.
Pre zber veľkorozmerného bioodpadu (VB) zo záhrad navrhujeme tiež
prinášací systém, ale s použitím výmennej metódy. Kontajner s objemom 7 m3 (obr.
4.14) sa v obci pristaví na jeden voľný deň (t.j. v sobotu alebo v nedeľu) počas
mesiacov marec, apríl (v období jarného rezu) a na jeden voľný deň počas mesiacov
september, október (po letnom reze). Občanom, ktorí nevlastnia drvič záhradného
odpadu, tak bude umožnené odovzdať do zberu aj bioodpad, ktorý sa pre svoje rozmery
nedá umiestniť do 140l bionádob. Keďže ide len o doplnkový zber, počet pristavených
kontajnerov v obciach stanovíme tak, aby na 1 kontajner pripadalo cca 500 obyvateľov
danej obce.
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Rovnako prinášacím systémom s výmennou metódou bude vykonávaný aj
zber železného šrotu (ŽŠ). Tento druh odpadu si vyžaduje zvláštny prístup, ktorý
zabráni jeho rozkrádaniu počas samotného zberu, preto by jeho priebeh mala v každej
obci sledovať osoba poverená obecným úradom. Tiež sa uskutočnia počas roka dva
jednodňové zbery, pričom budú použité tie isté kontajnery ako pri zbere
veľkorozmerného bioodpadu. Preto jeho zber začne vždy až po ukončení zberu
spomínaného bioodpadu. V jarnom období koncom apríla a v máji a v jesennom období
koncom októbra a v novembri. Počet kontajnerov umiestnených v obci bude totožný,
lebo ide takisto len o doplnkový zber.

Obr. 4.14 Veľkoobjemový kontajner s objemom 7 m3 firmy MEVAKO s.r.o.
Nebezpečné zložky KO je nutné zbierať do špeciálnych nádob, ktoré sú
certifikované na zber a transport nebezpečného odpadu a personál, ktorý tento zber
vykonáva, musí byť kvalifikovaný. Keďže nie je reálne vybudovať zberné dvory vo
všetkých obciach združenia, navrhujeme pre tzv. nebezpečný odpad mobilný systém
zberu. Občania budú mať možnosť počas neho odovzdať staré akumulátory, menšie
batérie a monočlánky, žiarivky, lieky po záručnej dobe, nádoby od oleja, obaly
a nádoby znečistené škodlivinami, motorový olej a pod. Zber musí zo zákona prebehnúť
minimálne 2 krát za rok a mobilná zberňa zastaví na všetkých zberných stanovištiach,
ktoré budú v obci vyhradené pre zber skla a kovových obalov. Termín zberu ako aj
časový harmonogram zastávok na jednotlivých stanovištiach bude občanom vopred
oznámený. Vykonávanie samotného zberu navrhujeme v združení zabezpečiť formou
zmluvnej dohody s firmou oprávnenou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane
ich prepravy.
V nasledujúcej tabuľke 4.8 je záverečné zhrnutie navrhnutých systémov
separovaného zberu s uvedením použitej metódy zberu a objemu navrhnutých nádob
a kontajnerov pre každú zložku.

__________________________________________________________________ 64

Metodika nakladania s tuhým komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
____________________________________________________________________________

Tab. 4.8 Prehľad navrhnutých systémov zberu pre vyseparované zložky KO
ZLOŽKA
Papier
Plasty (+ VKM)
Bioodpad
Zvyškový KO
Sklo
Kovové obaly
Železný šrot
Veľkorozmerný bioodpad
Nebezpečný odpad

Systém
separovaného
zberu
LOKÁLNY
LOKÁLNY
LOKÁLNY
LOKÁLNY
PRINÁŠACÍ
PRINÁŠACÍ
PRINÁŠACÍ
PRINÁŠACÍ
MOBILNÝ

Použitá metóda

Objem
nádoby/kontajnera

Vyprázdňovacia
Vyprázdňovacia
Vyprázdňovacia
Vyprázdňovacia
Vyprázdňovacia
Vyprázdňovacia
Výmenná
Výmenná
Mobilná zberňa

120 l
120 l
140 l
110 l / 140 l
3,2 m3
1,1 m3
7 m3
7 m3
-

4.2.2 Stanovenie počtu nádob a frekvencií zvozu
Počet nádob potrebný pre zber zložiek v lokálnom systéme zberu (t.j. papier,
plasty, bioodpad a zvyškový KO) je odvodený od počtu samostatných domácností
v jednotlivých obciach. Pri prinášacom systéme s metódou vyprázdňovania sme počet
obyvateľov v každej obci podelili počtom obyvateľov pripadajúcich na jeden kontajner
(v našom prípade 200), čím sme dostali potrebný počet kontajnerov zakúpených do
jednotlivých obcí pre zložky sklo a kovové obaly (viď tab. 4.9). V prinášacom systéme
s výmennou metódou je ale možnosť určitý počet kontajnerov, ktoré má združenie
k dispozícii, premiestňovať podľa potreby do jednotlivých členských obcí počas celého
roka, čo prináša značnú úsporu investičných nákladov.
V našom prípade pre zber veľkorozmerného bioodpadu a železného šrotu
v 65 obciach združenia je potrebné zakúpiť len 16 kontajnerov, ktoré budú počas 22
voľných dní (t.j. soboty a nedele) v mesiacoch marec, apríl a máj postupne
premiestňované do všetkých obcí v takom počte, ako je uvedené v tabuľke 4.9 (t.j. na 1
kontajner pripadá cca 500 obyvateľov). Rovnako prebehne zber aj na jeseň (22 dní
počas septembra, októbra a novembra), pričom vždy prvých 11 dní bude zbieraný
bioodpad a zvyšných 11 dní železný šrot. (Pozn.: analogicky je možné postupovať aj
v prípade využívania tých istých kontajnerov na povinný zber objemného odpadu
a drobného stavebného odpadu v obciach.)
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Výpočet sme urobili pomocou nasledujúceho vzťahu:

PKv =

Kž + Kb
PDs

(4.4)

kde:

PKv ......... potrebný počet kontajnerov pri výmennej metóde
Kž ............ celkový počet kontajnerov na železný šrot umiestnený v obciach (175 ks)
Kb ........... celkový počet kontajnerov na bioodpad v obciach (175 ks)
PDs ......... počet voľných dní za sezónu (22 dní)
Tab. 4.9 Prehľad počtu nádob a kontajnerov potrebných na zber separovaných zložiek

Obec /okres/

Celkové
Počet
množstvo
KO v
obyvateľov
v roku
roku 2013
/t/
2013

Počet
domácností
v roku
2007

Počet
nádob na
papier,
plasty a
bioodpad
/lok. zber/

Počet
kont.
Počet
na
kont. kovové
na sklo obaly

Počet
umiestnených kont.
pri zbere
ŽŠ a VB*

1

Alekšince

1843

447,849

489

489

9

9

4

2

Báb

1091

265,113

534

534

5

5

2

3

Babindol

724

175,932

210

210

4

4

1

4

Bádice

338

82,134

150

150

2

2

1

5

Belince /T/

287

69,741

89

89

1

1

1

6

Branč

2316

562,788

765

765

12

12

5

7

Cabaj Čápor

4095

995,085

1015

1015

20

20

8

8

Čab

816

198,288

220

220

4

4

2

9

Čakajovce

1186

288,198

432

432

6

6

2

10 Čechynce

1014

246,402

280

280

5

5

2

11 Čeľadice

830

201,69

282

282

4

4

2

12 Čermany /T/

382

92,826

120

120

2

2

1

13 Dolné Lefantovce

494

120,042

178

178

2

2

1

14 Dolné Obdokovce

1257

305,451

317

317

6

6

3

15 Golianovo

1380

335,34

440

440

7

7

3

16 Hájske /Š/

1279

310,797

450

450

6

6

3

17 Horná Kráľová /Š/

1705

414,315

650

650

9

9

3

18 Horné Lefantovce

932

226,476

320

320

5

5

2

19 Hosťová

372

90,396

120

120

2

2

1

20 Hruboňovo

532

129,276

167

167

3

3

1

21 Hrušovany /T/

1145

278,235

325

325

6

6

2

22 Ivanka pri Nitre

2682

651,726

880

880

13

13

5

23 Jacovce /T/

1979

480,897

601

601

10

10

4

24 Jarok

1970

478,71

570

570

10

10

4

25 Jelenec

1993

484,299

540

540

10

10

4

26 Jelšovce

1048

254,664

280

280

5

5

2

27 Kamanová /T/

619

150,417

183

183

3

3

1
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Obec /okres/

Celkové
množstvo
Počet
obyvateľov
KO v
roku 2013
v roku
2013
/t/

Počet
domácností
v roku
2007

Počet
nádob na
papier,
plasty a
bioodpad
/lok. zber/

Počet
kont.
Počet
na
kont. kovové
na sklo obaly

Počet
umiestnených kont.
pri zbere
ŽŠ a VB*

28 Kapince

223

54,189

87

87

1

1

1

29 Kolíňany

1597

388,071

450

450

8

8

3

30 Koniarovce /T/

583

141,669

212

212

3

3

1

31 Kuzmice /T/

687

166,941

200

200

3

3

1

32 Lehota

1999

485,757

680

680

10

10

4

33 Ľudovítová

251

60,993

76

76

1

1

1

34 Lukáčovce

1233

299,619

376

376

6

6

2

35 Lužianky

2889

702,027

720

720

14

14

6

36 Malé Zálužie

282

68,526

116

116

1

1

1

37 Malý Cetín

384

93,312

120

120

2

2

1

38 Močenok /Š/

4793

1164,699

1316

1316

24

24

10

39 Mojmírovce

2996

728,028

888

888

15

15

6

40 Nemečky /T/

309

75,087

150

150

2

2

1

41 Nitr. Hrnčiarovce

2059

500,337

695

695

10

10

4

42 Nové Sady

1371

333,153

449

449

7

7

3

43 Paňa

298

72,414

140

140

1

1

1

44 Podhorany

1084

263,412

375

375

5

5

2

45 Podhradie /T/

304

73,872

105

105

2

2

1

46 Pohranice

1184

287,712

326

326

6

6

2

47 Poľný Kesov

581

141,183

179

179

3

3

1

48 Prašice /T/

1983

481,869

569

569

10

10

4

49 Preseľany /T/

1388

337,284

490

490

7

7

3

50 Rišňovce

2201

534,843

550

550

11

11

4

51 Rumanová

865

210,195

264

264

4

4

2

52 Svätoplukovo

1443

350,649

393

393

7

7

3

53 Štefanovičová

310

75,33

122

122

2

2

1

54 Štitáre

708

172,044

200

200

4

4

1

55 Šurianky

647

157,221

198

198

3

3

1

56 Tvrdomestice /T/

443

107,649

175

175

2

2

1

57 Velušovce /T/

507

123,201

178

178

3

3

1

58 Veľká Dolina

701

170,343

210

210

4

4

1

59 Veľké Zálužie

4475

1087,425

1100

1100

22

22

9

60 Veľký Cetín

1558

378,594

725

725

8

8

3

61 Veľký Lapáš

1086

263,898

389

389

5

5

2

62 Vinodol

2102

510,786

512

512

11

11

4

63 Výčapy Opatovce

2327

565,461

651

651

12

12

5

64 Zbehy

2432

590,976

691

691

12

12

5

65 Žirany

1376

334,368

370

370

7

7

3

85968

20890,224

26054

26054

430

430

175

SPOLU

* pozn: ŽŠ – železný šrot, VB – veľkorozmerný bioodpad
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Frekvenciu zvozu v lokálnom systéme pre papier, plasty a zvyškový KO sme
vypočítali pomocou vzťahu:

FZ z =

CKOn ⋅ Pz
PN z ⋅ ON z ⋅ OH z

(4.5)

kde:

FZz ........... frekvencia zvozu danej zložky (t.j. počet zvozov za rok)
CKOn ....... celkové množstvo KO vzniknuté v združení obcí v cieľovom roku n (kg)
(v našom prípade CKO2013 = 20 890 224 kg)

(viď tab. 4.9)

Pz ............. podiel vyseparovanej zložky z CKO (%)

(viď tab. 4.7 a 4.10)

PNz .......... počet nádob v združení na danú zložku

(viď tab. 4.9 a 4.10)

(v tomto prípade PNz = počet domácností)

ONz .......... objem nádoby na danú zložku (m3)

(viď tab. 4.10)

OHz ......... objemová hmotnosť nestlačenej zložky (kg/m3)

(viď tab. 4.10)

Pri konečnom rozhodnutí o počte zvozov za rok je potrebné zohľadniť okrem FZ
vypočítanej podľa daného vzťahu, aj rozdielny počet osôb v každej domácnosti
pripadajúci na jednu nádobu. Preto je nutné výslednú hodnotu upraviť tak, aby bola
vytvorená určitá rezerva. Pri plastoch sme počítali so zvýšeným percentuálnym
podielom vyseparovanej zložky na 7%, kvôli pridaniu obalov z VKM. Zároveň časový
interval medzi jednotlivými zvozmi, by mal byť počas roka vyrovnaný a v praxi ľahko
použiteľný. Mal by byť odvodený od počtu mesiacov, alebo týždňov v roku. Náš návrh
výslednej frekvencie zvozu, po zohľadnení všetkých vplývajúcich faktorov, je pre
papier 4 zvozy ročne (t.j. raz za štvrťrok) a pre plasty (a VKM) 12 zvozov ročne (t.j.
raz za mesiac). Zvyškový KO by pri použití starých 110l nádob mal frekvenciu zvozu
17 (t.j. každé 3 týždne) a v prípade nových 140l nádob 13, čiže každé 4 týždne. Zvoz
bioodpadu má zo zákona frekvenciu 26 zvozov ročne (t.j. raz za 2 týždne).
Frekvenciu zvozu v prinášacom systéme pre sklo a kovové obaly sme
vypočítali pomocou rovnakého vzťahu 4.5, ale počet nádob/kontajnerov v združení
(PNz) na tieto zložky (viď tab. 4.9 a 4.10) je stanovený podielom počtu obyvateľov
hodnotou 200.
Výsledné hodnoty FZz, ktoré už zohľadňujú vyššie uvedené faktory, sú pre sklo
2 zvozy ročne (t.j. raz za 6 mesiacov) a pre kovové obaly 3 zvozy ročne (t.j. raz za 4
mesiace). Pre zber veľkorozmerného bioodpadu, železného šrotu a nebezpečného
odpadu navrhujeme len minimálnu frekvenciu zvozu, a to 2 krát ročne.
__________________________________________________________________ 68

Metodika nakladania s tuhým komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
____________________________________________________________________________

Súhrn všetkých výsledných frekvencií zvozu pre jednotlivé zložky KO spolu
s údajmi potrebnými pre ich výpočet je uvedený v tabuľke 4.10.

Tab. 4.10 Prehľad charakteristík potrebných pre výpočet frekvencií zvozu
ZLOŽKA
Papier
Plasty (+ VKM)
Bioodpad
Zvyškový KO
Sklo
Kovové obaly
Nebezpečný odpad
ŽŠ a VB*

Podiel
zložky
z CKO
(Pz)
6,5 %
7,0 %
21,1 %
58,0 %
3,0 %
3,0 %
1,4 %
-

Počet
nádob/kont.
na zložku
(PNz)
26054
26054
26054
26054
430
430
16

Objemová
hmotnosť
nestlačenej
zložky (OHz)
170 kg/m3
50 kg/m3
270 kg/m3
300 kg/m3
250 kg/m3
500 kg/m3
-

Objem
nádoby/kont.
na zložku
(ONz)
0,12 m3
0,12 m3
0,14 m3
0,11 m3/0,14 m3
3,2 m3
1,1 m3
7 m3

Počet
zvozov
ročne
(FZz)
4
12
26
17 / 13
2
3
2
2

* pozn: ŽŠ – železný šrot, VB – veľkorozmerný bioodpad

4.2.3 Systém poplatkov

Základným predpokladom úspešného fungovania systému separovaného zberu
v obciach je spravodlivý systém poplatkov za KO odvodený od množstvového zberu
KO. Výrazné zníženie vzniku zvyškového KO v domácnostiach môžeme docieliť až
zavedením lokálneho systému zberu bioodpadu, ktorý zároveň umožní zníženie
frekvencie zvozu zvyškového KO. Nový systém poplatkov by preto mal byť zavedený
na území celého združenia obcí až po rozmiestnení nádob na bioodpad do jednotlivých
domácností. Separovaný zber prebieha vo väčšine obcí formou vrecového systému pre
2-3 komodity s odvozom raz za 1-2 mesiace. Priemerne dosahovaná miera separovania
je 10,3 %. Zber zvyškového KO je zabezpečený 110l pozinkovanými nádobami, ktoré
sú vyprázdňované takmer vo všetkých obciach v 2-týždňovom intervale.
Ak budú aj naďalej na zber zvyškového KO používané 110l nádoby, navrhujeme
(po zavedení lokálneho systému separovaného zberu bioodpadu) predĺžiť interval jeho
zvozu na 3 týždne. Viacčlenné domácnosti si v prípade potreby môžu prikúpiť ďalšiu
nádobu. Pri 40 % miere separovania vyprodukuje za tri týždne jeden obyvateľ združenia
v priemere 8,5 kg zvyškového KO. Priemerná tvorba KO na jedného člena domácnosti
klesá s pribúdajúcim počtom členov v nej, preto je pravdepodobné, že aj 4-člennej
domácnosti bude postačovať na zvyškový KO jedna 110l nádoba, ktorej objem
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zodpovedá cca 30 kg tohto odpadu. Po skončení životnosti 110l nádob a zakúpení
odporúčaných 140l plastových nádob sa môže interval vývozu predĺžiť na 4 týždne, čím
by sa dosiahla cca 50 % úspora nákladov na jeho zvoz oproti súčasnému stavu.
Pre stanovenie nového miestneho poplatku sme najskôr uskutočnili analýzu
poplatkov v jednotlivých obciach v roku 2008. Takmer všetky obce majú zavedený pre
fyzické osoby paušálny poplatok za KO bez možnosti množstvového zberu. Priemerný
miestny poplatok v združení za rok 2008 sa pohyboval okolo 390,- Sk/os./rok, čo je
v prepočte cca 13,- €/os./rok. Vo väčšine obcí však nevychádzal z reálnych nákladov na
zber. Starostovia sa snažili umelo udržiavať poplatky na nízkej úrovni a nakladanie
s KO v obci dotovali z iných zdrojov. To však nie je trvalo udržateľný stav (viď kap.
4.5.2). Nový motivačný poplatok, musí byť zložený z dvoch zložiek. Základný
poplatok, musí pokrývať prevádzkové náklady obce na separovaný zber a mal by tvoriť
približne 70% z celkovej výšky poplatku (Bilitewski, 1994). Variabilná zložka má
motivačnú funkciu a jej výška bude závislá od množstva zvyškového KO odvezeného
z danej domácnosti. Tento odpad bude odvážaný zberovými vozidlami s integrovaným
vážiacim a identifikačným zariadením, ktorého výstupy sa následne vyhodnotia
a poskytnú na zverejnenie.
Podľa nového systému poplatkov bude každá domácnosť za svojich členov
platiť základný poplatok 15,- €/os./rok. Tento poplatok sa znižuje o 25% (t.j. 11,25 €)
za každé 3. a ďalšie dieťa v rodine, za občana vo veku nad 75 rokov a za ZŤP občana.
Jeho výška závisí od situácie na trhu s druhotnými surovinami (viď kap. 4.5.2). Ak sa
združeniu v budúcnosti podarí dosahovať zisky v hospodárení s odpadmi, môže byť
základný poplatok znížený.
Variabilná zložka poplatku bude platená štvrťročne, pričom sa za uplynulé
štyri

vývozy

vypočíta

priemerná

hmotnosť

odvážaného

zvyškového

KO

(vyprodukovaného domácnosťou za 3 týždne). Variabilný poplatok je odstupňovaný
podľa množstva odvážaného odpadu, ktoré sme vyjadrili nie len v kilogramoch, ale aj
vo forme podielu objemu používanej 110l nádoby (viď tab. 4.11). Tento ekvivalent
môže byť použitý v prípade nefunkčnosti vážiaceho zariadenia.
Pri zahájení takéhoto systému poplatkov odporúčame 3-mesačnú skúšobnú
prevádzku (t.j. cca 4 vývozy), počas ktorej sa domácnosti môžu rozhodnúť, či je pre ne
potrebné zakúpenie druhej nádoby. Zároveň sa po jej uplynutí môže domácnostiam prvý
krát oznámiť výška variabilnej zložky poplatku na nasledujúci štvrťrok.
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Všetky

domácnosti

budú

v pravidelných

intervaloch

oboznamované

s množstvami zvyškového KO, ktoré za dané obdobie vyprodukovali. Tieto a ďalšie
informácie o dosiahnutých výsledkoch v rámci celého systému separovaného zberu
v Ponitrianskom združení obcí budú dostupné v pravidelne vychádzajúcom vestníku
združenia, prípadne na internetových stránkach zapojených obcí. To umožní spätnú
väzbu medzi občanmi a samosprávou. Pokiaľ sa množstvá budú zaznamenávať, tak sa
obyvateľom môže poskytnúť „pochvalná“ informácia o konkrétnych rodinách, u
ktorých sa výrazne znížilo množstvo zvyškového KO. To môže prispieť k dosiahnutiu
pozitívnych výsledkov aj v ostatných domácnostiach.

Tab. 4.11 Odstupňovanie variabilnej zložky poplatku za KO (Báreková, 2009)
Množstvo KO
na domácnosť za
3 týždne

Ekvivalent vo forme
zaplneného podielu objemu
110l nádoby

Štvrťročný
poplatok za
domácnosť

Ročný poplatok
za domácnosť

do 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg
40 - 50kg
50 - 60kg
60 - 70kg
70 - 80kg

1/3 nádoby
2/3 nádoby
1 nádoba
1 + 1/3 nádoby
1 + 2/3 nádoby
2 nádoby
2 + 1/3 nádoby
2 + 2/3 nádoby

2€
3€
4€
5€
6€
7€
8€
9€

8€
12 €
16 €
20 €
24 €
28 €
32 €
36 €

Pred zavedením nového systému poplatkov je dôležité občanom vysvetliť , že za
vyšší poplatok im bude vytvorený aj vyšší komfort pri separovaní odpadu (pridelenie
nových nádob v lokálnom systéme zberu) a zlepší sa tým aj ich životné prostredie. Od
1.1.2010 by ich pôvodný poplatok musela obec v každom prípade zvýšiť kvôli
zabezpečeniu zberu rozšíreného počtu separovaných komodít. V prípade zavedenia
zberu kuchynského bioodpadu to platí dvojnásobne. Členstvo v združení obcí im zaručí
plnenie legislatívnych predpisov pri minimálnych nákladoch.
V tabuľke 4.12 uvádzame porovnanie priemerných hodnôt súčasného stavu
v zbere a odvoze KO v Ponitrianskom združení so stavom v prípade zavedenia nami
navrhovaného systému.
Z analýzy vyplýva, že aj napriek zdvojnásobeniu počtu separovaných zložiek, sa
počet vývozov odpadu v obciach zvýši o cca 26 % (v prípade 13 odvozov zvyškového
KO by to bol len 19 % nárast) a priemerný poplatok na obyvateľa sa zvýši o 46,1 %.
V obciach, kde majú v súčasnosti týždňový interval zvozu zvyškového KO, majú
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aktuálne poplatky vo výške porovnateľnej s navrhovaným systémom. To znamená, že
výrazné skvalitnenie separovaného zberu je u nich možné aj bez toho, aby obyvatelia
pocítili zmenu vo výdavkoch domácnosti na odvoz KO.

Tab. 4.12 Porovnanie súčasného stavu a navrhovaného systému zberu v obciach.
Počet
separ.
zložiek

Priemerný
Počet všetkých
ročný poplatok
zvyškového separovaných odvozov v obci
4-člennej
za rok
KO
zložiek
domácnosti (€)
Počet odvozov za rok

Súčasný stav
(priemer za
združenie)

3

26

28

54

52

Navrhovaný
systém zberu

6

17

51

68

76

Nárast (pokles)
oproti
súčasnému
stavu (%)

100

-34,6

82,1

25,9

46,1

4.2.4 Sprievodné aktivity
Nedostatočné vzdelávanie a osveta verejnosti v oblasti separovaného zberu, ako
aj nízke povedomie občanov o význame separovaného zberu a recyklácie vzhľadom na
vyčerpanosť prírodných zdrojov, môže úspešnosť celého projektu vážne ohroziť.
Zavedenie nového integrovaného systému separovaného zberu je nutné podporiť
poskytovaním informácií zameraných na širokú verejnosť s cieľom zvýšiť mieru
separovania na požadovanú úroveň (podľa novej rámcovej smernice EP o odpadoch
majú členské štáty do roku 2020 zabezpečiť recykláciu min. 50% hmotnosti odpadu
z domácností a jemu podobnému). Informačná kampaň na zvyšovanie povedomia
obyvateľov v združení obcí by mala začať približne rok pred uskutočnením
plánovaných zmien a okrem zvýšenia efektivity separovaného zberu by mala dosiahnuť
aj vedome pozitívne správanie obyvateľstva.
Sprievodné aktivity spojené s kampaňou môžeme rozdeliť do 7 oblastí:
1. Informačný vestník Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber
Vestník bude plniť motivačnú a zároveň osvetovú funkciu. Mal by vychádzať
minimálne 2 krát za rok (v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe) a mal by sa
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dostať do všetkých domácností. Každý výtlačok môže obsahovať článok venovaný
problematike vzťahu odpadov a životného prostredia, ktorý bude informovať o tom,
koľko primárnych surovín a energie sa ušetrí recykláciou, čo všetko je možné vyrobiť
z vyseparovaných komodít a o celkovom prínose separovaného zberu odpadu. Tieto
a ďalšie informácie sa dajú získať na internetovom portáli www.triedenieodpadu.sk.
Môžu tu byť uverejňované príklady úspešne fungujúcich systémov separovaného zberu
samospráv z Rakúska, Nemecka, Talianska atď. Občania sa v ňom môžu dozvedieť aký
je stav a vývoj v hospodárení s odpadmi v okolitých krajinách a aké sú možnosti
znižovania množstva odpadu.
Ako motivačný nástroj musí Vestník pravidelne:
-

informovať o dosiahnutých výsledkoch zavedeného systému,

-

zverejňovať domácnosti s najlepšími výsledkami v množstvovom zbere,

-

uverejňovať štatistické vyhodnotenia separovaného zberu,

-

zverejňovať finančnú analýzu hospodárenia s odpadmi v združení,

-

informovať

o vyskytujúcich

sa

chybách,

nedostatkoch,

problémoch

a o plánovaných opatreniach na ich nápravu,
-

informovať o zbieraných surovinách a zberných stanovištiach,

-

zverejňovať kontakty (telefónne čísla a adresy), kde je možné nahlásiť
prípadné nedostatky alebo získať potrebnú informáciu o separovanom zbere
odpadu v združení.

2. Internetové stránky členských obcí
Členské obce združenia by mali preberať informácie z Vestníka aj do svojich
internetových stránok (prípadne môžu poskytnúť prepojenie na jeho elektronickú
podobu), aby mal k nim občan permanentný prístup. Okrem toho občania na
internetových stránkach svojej obce nájdu aktuálny kalendár zvozu KO a platné VZN
obce o nakladaní s KO.
3. Distribúcia informačných materiálov
Portál www.separujodpad.sk uvádza, že roznášanie letákov priamo do
domácností v IBV používa až 70% samospráv. Na uvedenom portáli majú obce
možnosť stiahnuť si farebné letáky so základnými informáciami o jednotlivých
separovaných komoditách. Spolu s nimi by mali domácnosti dostať do schránok dva
krát ročne aj kalendár zvozu KO v ich obci na najbližší polrok.
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4. Vývesné tabule na obecných úradoch
Na obecných úradoch by mal byť inštalovaný informačný panel o separovanom
zbere s názornými pútačmi pre obyvateľov o širokej škále zbieraných komodít, spôsobe
ich zberu a zároveň o ich následnom zhodnotení. Pre záujemcov môžu byť na obecnom
úrade stále k dispozícii, okrem výtlačkov Vestníka, aj propagačné materiály, týkajúce sa
predchádzania vzniku odpadov, ich minimalizácie a opätovného využitia.
5. Zberné stanovištia
Kontajnery (na sklo a kovové obaly) umiestnené na zberných stanovištiach
musia mať výrazné označenie na aký druh odpadu sú určené. Okrem toho je vhodné na
ne umiestniť tabuľku/nálepku s informáciou, čo do danej nádoby patrí a čo nie aj
s uvedením tel. čísla, kde môžu občania nahlásiť prípadné preplnenie kontajnera.
6. Aktivity na školách
Cesta k čistejšiemu životnému prostredie vedie cez mladých ľudí, ktorí pochopia
dôležitosť týchto činností. Preto je dôležitá spolupráca so základnými prípadne aj
s materskými školami v obciach. Po dohode s učiteľmi je možné zaradiť do vyučovania
hodiny ekologickej výchovy, ktoré by boli súčasťou zavedenia triedeného zberu
v celom objekte školy. Pre tento účel je potrebné umiestniť ku školám dostatok
kontajnerov na separovaný zber. V triedach je možné separovať odpad do menších
papierových alebo plastových nádob. Žiaci by mali byť priamo zainteresovaní formou
školských „ekohliadok“, ktoré by nielen kontrolovali čistotu separovaného odpadu, ale
by aj zabezpečovali vyprázdnenie týchto nádob do príslušných kontajnerov.
7. Kontrola obsahu nádob v lokálnom systéme zberu
Pre udržanie nízkeho podielu cudzích látok v jednotlivých nádobách na
separovaný zber pridelených priamo domácnostiam je potrebné zaviesť kontrolu
zberných nádob. Môže byť vykonávaná pracovníkmi služieb, ktorí zabezpečujú ich
vyprázdňovanie. Musia byť poučení a oboznámení s jednotlivými separovanými
komoditami. Pred vyprázdňovaním zberných nádob prekontrolujú zbernú nádobu a v
prípade, že sa v nádobe nachádza iný druh odpadu, tak nádobu nevyprázdnia a označia
ju špeciálnou nálepkou. Občania si obsah nádoby buď dodatočne vytriedia, alebo ho
pridajú k zvyškovému KO, ktorého hmotnosť sa však zaznamenáva a spoplatňuje.
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4.3 Transport odpadu
Transport odpadu od pôvodcov na miesto jeho spracovania je najnákladnejšia
časť logistiky separovaného zberu komunálneho odpadu. Okrem vysokých investičných
nákladov na nákup zberových vozidiel a potrebného príslušenstva, má zvoz odpadu aj
vysoké prevádzkové náklady. Sú to hlavne výdavky na pohonné hmoty a mzdové
náklady na zberový personál. Pre odhad výsledných investičných nákladov je potrebné
najskôr zvoliť vhodné typy zberových vozidiel na jednotlivé zložky KO s ohľadom na
navrhnuté frekvencie zvozu, počty a typy zberových nádob. Aby sme minimalizovali
prevádzkové náklady, je nutné optimalizovať zvozové trasy. Na tento účel je potrebné
celú oblasť rozdeliť na sektory s približne rovnakým počtom obyvateľov (domácností),
pričom v každom z nich sa navrhne primárna zvozová trasa. Tieto návrhy budú slúžiť
ako vstupné údaje pre interaktívny optimalizačný software.

4.3.1 Návrh typov zberových vozidiel
Vyseparované zložky odpadu (papier, plasty, sklo, kovy) budú zvážané
zberovými vozidlami do logistického centra v Lužiankach, ktoré bude zároveň slúžiť
ako dotrieďovacia, prekládková a lisovacia stanica. Papier, plasty a kovové obaly tu
prejdú triediacou linkou a lisovacím zariadením. Všetky zložky sa preložia do
veľkoobjemových kontajnerov, v ktorých budú následne transportované k jednotlivým
spracovateľom, čo výrazne zefektívni celý systém dopravy.
BRKO bude zberovými vozidlami zvážaný priamo do plánovanej kompostárne
vo Výčapoch Opatovciach a zvyškový KO na skládku v Rišňovciach.
Všetky nákladné vozidlá určené na odvoz odpadu musia spĺňať technické
požiadavky podľa technickej normy STN EN 1501-1. Zberové vozidlá slúžiace na zber
zvyškového KO musia mať zabudované zariadenie na automatické váženie
vyprázdňovanej nádoby a identifikačné zariadenie na čítanie RFID čipov (viď kap. 2.5.2
a obr. 4.10 v kap. 4.2.1). V prípade označenia smetných nádob čiarovým kódom je
potrebné posádku vozidla vybaviť mobilným zariadením na čítanie čiarového kódu
(obr. 4.15).
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Obr. 4.15 Mobilné čítacie zariadenie čiarových kódov (Zdroj: www.vectra.sk)
Pri lokálnom systéme zberu KO vo vidieckej zástavbe je možné zvoliť zberové
vozidlo buď s klasickým zadným (obr. 4.16) alebo s bočným nakladaním (obr. 4.17).

Obr. 4.16 Zberové vozidlo so zadným nakladaním (Zdroj: www.faun.com)
Rozdiel je hlavne vo veľkosti posádky týchto vozidiel. Pri zadnom nakladaní je
nevyhnutné, aby okrem vodiča, bol vo vozidle minimálne jeden pomocný pracovník.
Bočné nakladanie je vodič schopný po určitom zaškolení vykonávať samostatne, čo
výrazne znižuje personálne náklady. Je tu však nevyhnutná disciplinovanosť občanov,
ktorí svoje nádoby musia pripraviť na vyprázdnenie na vopred určené miesta. Keďže
pomocný personál má v našom systéme separovaného zberu plniť aj kontrolnú funkciu
(kontrola čistoty vyseparovanej zložky v nádobe – viď kap. 4.2.4) a zároveň
zabezpečovať identifikáciu vyprázdňovanej nádoby pri množstvovom zbere zvyškového
KO, navrhujeme použiť zberové vozidlá so zadným nakladaním s posádkou 1+2 (t.j.
vodič s dvoma pomocnými pracovníkmi).
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Obr. 4.17 Zberové vozidlo s bočným nakladaním (Zdroj: www.faun.com)
Objem nádob, ktoré je možné vyprázdňovať zberovým vozidlom so zadným
nakladaním, je v rozmedzí 60l až 1100l (obr. 4.18).

Obr. 4.18 Typy nádob vhodných pre vyprázdňovanie zberovým vozidlom so zadným
nakladaním (Zdroj: www.faun.com)
Pre zvoz zvyškového KO, papiera a plastov navrhujeme nasledovný typ
zberového vozidla s pevnou nadstavbou:
-

objem nadstavby 20 m3

-

regulovateľný lineárny lis s pomerom lisovania do 1:6 (obr. 4.19)

-

maximálne zaťaženie zberového vozidla naloženým odpadom 13,5 t

-

dĺžka zberového vozidla 8,35 m

-

šírka zberového vozidla 2,50 m
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Obr.4.19 Nadstavba zberového vozidla s regulovateľným lineárnym lisovaním (Zdroj:
www.faun.com)
Pri zvoze bioodpadu sa okrem spomenutej nadstavby s lineárnym lisom, používa
aj nadstavba zberového vozidla s rotačným lisovaním (obr. 4.20). Jej výhodou je, že
počas priebehu lisovania sa bioodpad zároveň homogenizuje. Tento typ nadstavby má
navyše dokonalejšie tesnenie, čo je pri prevoze bioodpadu dôležité z hľadiska
zamedzenia úniku jeho tekutej zložky.

Obr.4.20 Nadstavba zberového vozidla s rotačným lisovaním (Zdroj: www.faun.com)
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Vzhľadom k tomu, že na zber ostatných zložiek v lokálnom systéme (papier,
plasty, zvyškový KO) bude využívaný jeden typ zberového vozidla (s lineárnym
lisovaním), navrhujeme použiť rovnaký typ aj pre bioodpad. Prednosťou tohto riešenia
je univerzálne použitie zakúpených vozidiel a ich vzájomná zastupiteľnosť v prípade
výpadku z dôvodu opráv, údržby a pravidelných prehliadok.
Prinášacím systémom s metódou vyprázdňovania bude prebiehať zber skla
a kovových obalov. Kontajnery s objemom 1100l na kovové obaly je možné
vyprázdňovať rovnakým typom zberového vozidla, aký je navrhnutý aj pre lokálny
systém (viď obr. 4.19). Sklolaminátové kontajnery s objemom 3,2m3 na zber skla budú
vyprázdňované pomocou mechanickej ruky do vaňových kontajnerov s objemom 7m3
a nosnosťou 700kg/m3 (viď obr. 4.14). Na ich prepravu navrhujeme dvojnápravový
ramenový nakladač s prívesom s minimálnou nosnosťou súpravy 6t, ktorý je schopný
naraz prepraviť 2 naplnené vaňové kontajnery (obr. 4.21). Posádku bude tvoriť vodič
a jeden pomocný pracovník.
Vzhľadom k tomu, že v prinášacom systéme pri výmennej metóde bude
potrebné rozviesť do obcí 7m3 kontajnery na zber veľkorozmerného bioodpadu
a železného šrotu, je výhodné používať stohovateľné vaňové kontajnery. Tak je možné
s použitím prívesu počas jednej jazdy rozviesť 4 kontajnery. Ich počet, potrebný pre
celé združenie obcí pri zbere železného šrotu a veľkorozmerného bioodpadu zo záhrad,
sme stanovili (v kapitole 4.2.2) na 16 ks s využitím len cez voľné dni (soboty a nedele).
Počas pracovných dní budú tie isté kontajnery k dispozícii na zvoz skla.

Obr. 4.21 Ramenový nakladač s prívesom (Zdroj: www.multitecbohemia.cz)
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Transport vyseparovaných komodít (papier, plasty, VKM, sklo a kovy)
z logistického centra do zariadení na recykláciu prípadne iné spracovanie môže
zabezpečovať trojnápravový hákový nosič veľkoobjemových Abroll - kontajnerov,
ktorý umožňuje ich nakladanie, prepravu aj vyprázdňovanie (viď obr. 4.22). Súprava
s prívesom prepraví cca 2 x 36m3 danej komodity. Potrebná minimálna nosnosť celej
súpravy je 37 t.

Obr. 4.22 Hákový nosič Abroll - kontajnerov s prívesom (Zdroj: www.csao-km.cz)

4.3.2 Stanovenie počtu zberových vozidiel
Pre výpočet potrebného množstva vozidiel na zvoz jednotlivých zložiek KO
musíme v prvom rade určiť počet nádob na danú zložku, ktoré je možné zvoleným
typom vozidla vyprázdniť za jednu pracovnú zmenu, teda tzv. dennú normu (DNz).

DNz závisí od viacerých faktorov, ktorými sú:
- dĺžka pracovnej zmeny,
- priemerná doba prepravy vyseparovanej zložky na miesto vykládky a späť,
- počet nádob vyprázdnených zberovým vozidlom za hodinu (tzv. hodinová norma),
- počet okružných jázd zberového vozidla za zmenu. Ten je odvodený od:
a) nosnosti zberového vozidla
b) objemovej kapacity nadstavby zberového vozidla
__________________________________________________________________ 80

Metodika nakladania s tuhým komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
____________________________________________________________________________

c) pomeru lisovania zložky v nadstavbe zberového vozidla
d) priemernej hmotnosti zložky v nádobe v čase jej vyprázdňovania do vozidla
e) priemerného objemu zložky v nádobe v čase jej vyprázdňovania do vozidla
Dĺžka pracovnej zmeny
Podľa Zákonníka práce §85 a §91 (Zákon 311, 2001) pracovný čas zamestnanca
je 40 hodín týždenne, pričom prestávky na odpočinok a jedenie sa do pracovného času
nezapočítavajú. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na
odpočinok a jedenie v trvaní 0,5 h. V prípade rovnomerného rozvrhnutia pracovného
času (§ 86) je teda denný pracovný čas 8 h a dĺžka pracovnej zmeny 8,5 h. Pre zvýšenie
dennej normy vozidla, a tým aj jeho využitia, je možné použiť nerovnomerné
rozvrhnutie pracovného času (§ 87). Týždenný pracovný čas zamestnanca zostane 40
h/týž., ale denný pracovný čas sa predĺži na 10 h (4 krát v týždni). Pracovná zmena by
teda trvala 10,5 h. Zber by vozidlá vykonávali 10 hodín denne 5 dní v týždni
a štvordňový pracovný týždeň zamestnancov by sa rolovacím systémom rovnomerne
rozvrhol na 5 pracovných dní.
Počas pracovnej zmeny trávi zamestnanec okrem povinnej polhodinovej obednej
prestávky určitý čas aj prípravou na prácu. Po jeho odpočítaní dostaneme čistý čas na
prácu za jednu zmenu (PČ). Pri 8,5 hodinovej zmene môžeme počítať s čistým časom
na prácu 7,7 h (PČ(8,5)) a pri 10,5 hod. zmene s 9,5 h čistého času na prácu (PČ(10,5)).
Priemerná doba prepravy vyseparovanej zložky na miesto vykládky a späť (DPz)
Zberové vozidlo počas pracovnej zmeny vykoná minimálne jednu okružnú
jazdu. Každá jazda sa skladá z dvoch rôznych činností zberového vozidla:
-

vyprázdňovanie nádob

-

preprava vyseparovanej zložky na miesto vykládky a späť.

Aby sme mohli určiť koľko času vozidlu zostáva na vyprázdňovanie nádob počas jednej
okružnej jazdy, musíme zistiť koľko v priemere trvá:
-

jazda na miesto vykládky danej zložky (skládka TKO, kompostáreň,
logistické centrum)

-

váženie vozidla a vyprázdnenie nadstavby v mieste vykládky (t. j. cca 0,25 h

(Mallée, 2003))
-

jazda späť na miesto zberu danej zložky.
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Po sčítaní uvedených časových intervalov dostaneme priemernú dobu prepravy
(DPz) vyseparovanej zložky počas jednej okružnej jazdy. Pri výpočte použijeme
priemernú jazdnú rýchlosť zberového vozidla 40 km.h-1 (Mallée, 2003) a priemernú
vzdialenosť miesta zberu od miesta vykládky danej zložky (v našom prípade 30 km).
Potom

DPz = DVv + 2 ⋅

VVz
JRv

(4.6)

kde:
DPz ..... doba prepravy danej zložky počas jednej okružnej jazdy (h)
DVv ..... doba vykládky vozidla (h) ........................................... (DVv = 0,25 h)
VVz ..... priemerná vzdialenosť miesta vykládky od miesta zberu danej zložky (km)
JRv ...... priemerná jazdná rýchlosť vozidla (km.h-1)............... (JRv = 40 km.h-1)
Z toho ďalej vyplýva, že čistý čas, ktorý vozidlu zostane na vyprázdňovanie
nádob počas jednej 8,5 h zmeny, sa vypočíta podľa vzťahu:

DVz (8,5) = PČ(8,5) − DPz ⋅ PJ z (8,5)

(4.7)

kde:
DVz(8,5) ... doba vyprázdňovania nádob na danú zložku v prípade 8,5 h zmeny (h)
PČ(8,5)...... čistý čas na prácu v prípade 8,5 h zmeny (h) ...................... (PČ(8,5) = 7,7 h)
DPz ......... doba prepravy danej zložky počas jednej okružnej jazdy (h)
PJz(8,5) ..... počet okružných jázd pri zbere danej zložky za 8,5 h zmenu
Počet nádob vyprázdnených zberovým vozidlom za hodinu (HNz)

Je to tzv. hodinová norma (HNz) zberového vozidla počas vyprázdňovania nádob
na danú zložku. Pri lokálnom systéme zberu vo vidieckej zástavbe vyprázdni zberové
vozidlo so zadným nakladaním cca 100 nádob/hod. V prinášacom systéme (pri zbere
kovových obalov) to isté vozidlo, s prihliadnutím na nižšiu hustotu kontajnerov oproti
hustote nádob v lokálnom systéme, vyprázdni cca 17 kont./hod. Vyprázdňovanie
zvonových kontajnerov prebieha tempom cca 8 kont./hod. (Mallée, 2003).
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Počet nádob vyprázdnených zberovým vozidlom za zmenu (DNz(8,5))

Je to tzv. denná norma (DNz(8,5)) zberového vozidla, čiže počet nádob na danú
zložku vyprázdnených zberovým vozidlom za jednu 8,5 h pracovnú zmenu. Vypočíta sa
podľa nasledovného vzťahu:

DN z (8,5 ) = HN z ⋅ DVz (8,5 )

(4.8)

kde:

DNz(8,5) ... denná norma vozidla, t.j. počet nádob na danú zložku vyprázdnených za 8,5 h
zmenu

HNz ........ hodinová norma vozidla, t.j. počet nádob na danú zložku vyprázdnených za
hodinu

DVz(8,5) ... doba vyprázdňovania nádob na danú zložku zberovým vozidlom za 8,5 h
zmenu (h)
Počet okružných jázd zberového vozidla za zmenu (PJz(8,5))

Pri stanovení počtu okružných jázd za jednu zmenu (PJz(8,5)) pri zbere
jednotlivých zložiek KO je potrebné zohľadniť vplyv viacerých faktorov. Okrem
charakteristík zvoleného typu zberového vozidla (objemová kapacita vozidla, max.
zaťaženie vozidla a pomer lisovania), musíme brať do úvahy aj dennú normu vozidla
pre konkrétnu zložku a rozdielne objemové hmotnosti jednotlivých zložiek v zberných
nádobách v čase ich vyprázdňovania do vozidla. Hmotnosť danej zložky v nádobe (Hz)
dostaneme vynásobením objemu príslušnej nádoby (ONz) v m3 a objemovej hmotnosti
nestlačenej zložky (OHz) v kg/m3 (viď tab. 4.10). Obmedzenie týkajúce sa maximálnej
objemovej kapacity nadstavby zberového vozidla je možné ovplyvniť voľbou vhodného
pomeru lisovania pre jednotlivé zložky KO. Pri zbere skla nás takisto obmedzuje
priemerný objem zložky v nádobe v čase jej vyprázdňovania, ale tento objem už nie je
možné zmenšiť lisovaním. Dva vaňové kontajnery slúžiace na jej odvoz majú
maximálnu kapacitu 14m3. Takže počas jednej jazdy je možné vyprázdniť maximálne 4
až 5 kontajnerov na sklo s objemom 3,2 m3. Nosnosť súpravy 10 t je pre takýto objem
skla postačujúca. Po zvážení všetkých spomenutých faktorov sme odvodili nasledovné
vzťahy 4.9, 4.10 a 4.11, pomocou ktorých je možné stanoviť minimálny počet
okružných jázd potrebný pri zvoze jednotlivých zložiek za zmenu.
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PJz(8,5) musí súčasne spĺňať tieto tri podmienky:
PJ z (8,5) ∈ {1,2,3,4,5}

PJ z (8,5) ≥

PJ z (8,5) ≥

(4.9)

HN z ⋅ Oz ⋅ PLz ⋅ PČ (8,5)
HN z ⋅ Oz ⋅ PLz ⋅ DPz + OK v
HN z ⋅ H z ⋅ PČ (8,5)
HN z ⋅ H z ⋅ DPz + HK v

(4.10)

(4.11)

kde:
PJz(8,5) ... počet okružných jázd pri zbere danej zložky za 8,5 h zmenu
HNz ....... hodinová norma vozidla, t.j. počet nádob na zložku vyprázdnených za hod.
PČ(8,5) ... čistý čas na prácu v prípade 8,5 h zmeny (h) ...................... (PČ(8,5) = 7,7 h)
DPz ....... doba prepravy danej zložky počas jednej okružnej jazdy (h)
Oz ......... objem danej zložky v nádobe v čase jej vyprázdňovania do vozidla (m3)
PLz ....... pomer lisovania zvolený pre danú zložku (1:1 až 1:6)
Hz ......... hmotnosť danej zložky v nádobe v čase jej vyprázdňovania do vozidla (kg)
OKv ....... objemová kapacita nadstavby zberového vozidla (m3)
HKv ....... hmotnostná kapacita nadstavby zberového vozidla, t.j. max. zaťaženie (kg)

Po stanovení PJz(8,5) a jeho dosadení do vzťahu 4.7 je možné vypočítať dennú
normu DNz(8,5) zberového vozidla pre jednotlivé zložky (vzťah 4.8). Analogický postup
je aj pri výpočte dennej normy v prípade 10,5 h pracovných zmien, teda DNz(10,5).
Potrebný počet zberových vozidiel na danú zložku KO nakoniec stanovíme

pomocou vzťahu:

PVz (8,5 ) =

PN z ⋅ FZ z
DN z (8,5 ) ⋅ PDr

(4.12)

kde:
PVz(8,5).... počet vozidiel potrebný na zvoz danej zložky pri 8,5 h pracovných zmenách
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PNz ........ počet nádob na danú zložku, ktoré je potrebné vyprázdniť v jednom zvoze

(viď tab. 4.9)
FZz ........ frekvencia zvozu danej zložky, t.j. počet zvozov za rok
DNz(8,5) ...denná norma vozidla, t.j. počet nádob na zložku vyprázdnených za zmenu
PDr ....... počet pracovných dní za rok

Výsledné hodnoty PVz (v prípade 8,5h aj 10,5h pracovných zmien) pre
jednotlivé zložky uvádza tabuľka 4.13. Sú v nej uvedené aj súčty PVz pre tie zložky KO,
ktoré budú zbierané jedným typom vozidla, aby bolo možné určiť počet jednotlivých
typov zberových vozidiel (PTV). Údaje za zvyškový KO uvádzame osobitne, aj keď ide
o rovnaký typ zberového vozidla ako je pre bioodpad, papier, plasty a kovové obaly,
pretože nákup vozidiel na zber zvyškového KO musí byť financovaný z iných zdrojov.
Súprava s prívesom na prevoz vaňových kontajnerov, používaná cez pracovné
dni na zber skla, bude slúžiť v stanovené voľné dni (viď kap. 4.2.2) pri zbere železného
šrotu (ŽŠ) a veľkorozmerného bioodpadu zo záhrad (VB). Jej úlohou bude na začiatku
pracovnej zmeny rozviesť prázdne kontajnery na určené miesta v obciach a na konci
zmeny odviesť naplnené späť do logistického centra. Dennú normu pre jednu súpravu
s prívesom sme v prípade 10,5 h zmeny stanovili na 6 kontajnerov a v prípade 8,5 h
zmeny na 4 kontajnery za deň.
Tab. 4.13 Stanovenie počtu typov zberových vozidiel pre Ponitrianske združenie obcí
Zložka KO

Zvyš. KO Bioodpad

Papier

Plasty

Kov.obaly

Sklo

VB a ŽŠ

Počet nádob
/PNz/

26054

26054

26054

26054

430

430

350

DNz(10,5)

600

600

775

775

72

16

6

DNz(8,5)
Frekvencia
zvozu /FZz/
Počet prac.
dní /PDr/

420

420

595

595

42

12

4

17

26

4

12

3

2

2

250

250

250

250

250

250

44

PVz(10,5)

2,95

4,52

0,54

1,61

0,07

0,21

2,65

PVz(8,5)

4,22

6,45

0,70

2,10

0,12

0,29

3,98

PTV(10,5)
PTV(8,5)

3,0
4,2

6,7
9,4

2,9
4,3
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Z tabuľky 4.13 vyplýva, že Ponitrianske združenie obcí potrebuje v prípade
zavedenia 10,5 h pracovnej zmeny na zber daných zložiek KO pri 10% rezerve (Mallée,
2003) 11 zberových vozidiel s nadstavbou s lineárnym lisovaním a objemom 20m3,

pričom minimálne 3 z nich je potrebné vybaviť identifikačným a vážiacim zariadením.
Počet vodičov a pomocných zberových pracovníkov potrebných na ich obsluhu je tiež
nutné zvýšiť z dôvodu vytvorenia rezervy. Mallée (2003) uvádza podiel rezervy
u vodičov 15% a u pomocného personálu 18%, čo v našom prípade predstavuje potrebu
12 vodičov a 24 pomocných pracovníkov. V prípade 8,5 h pracovných zmien sa potreba
zberových vozidiel s lisovacou nadstavbou zvýši na 15 ks, čo je nárast cca o 36%. Na
zber skla, veľkorozmerného bioodpadu a železné šrotu sú potrebné minimálne 3
súpravy s prívesom na prevoz vaňových kontajnerov, pričom jedna musí byť vybavená
mechanickou rukou na vyprázdňovanie zvonových kontajnerov. Na ich obsluhu sú
potrební 3 vodiči a minimálne 1 pomocný pracovník.
Pre diaľkový transport recyklovateľných komodít z logistického centra na
miesto ich zhodnotenia sme navrhli súpravu hákového nosiča Abroll kontajnerov
s prívesom (viď obr. 4.22) s nosnosťou 37 t, ktorá denne prepraví 72m3 vyseparovanej
komodity. Ak uvažujeme o ročne vyseparovanom objeme jednotlivých zložiek tak, ako
je to uvedené v tabuľke 4.14 (t.j. 11184m3), potom pri 250 pracovných dňoch je
potrebné denne prepraviť cca 45m3 vyseparovaných zložiek, čo predstavuje cca 26 t.
Z toho vyplýva, že jedna navrhovaná súprava obsluhovaná jedným vodičom by mala
pre združenie obcí postačovať.
Tab. 4.14 Stanovenie celkového ročného objemu zložiek KO určených na recykláciu
Zložky KO

Papier

Celkové množstvo
zložky v združení 1357,865
za rok (t)
Celkový objem
7987
zložky v združení
za rok (m3)
Celkový objem
zložky v združení
1597
za rok zlisovaný
v pomere 1:5 (m3)

Plasty

Kovové
obaly

Sklo

ŽŠ

Spolu za
všetky
zložky

1462,316

626,707

626,707

2450

6524

29246

1253

2507

4900

45894

5849

251

2507

980

11184
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4.3.3 Návrh primárnych zvozových trás
Pre riešenie úloh trasovania v rozsiahlych dopravných sieťach, ako je to v našom
prípade, sa používajú metódy primárneho zhlukovania a metódy tvorby primárnej trasy
(Janáček, 2006). Pri primárnom zhlukovaní sa množina uzlov (v našom prípade obcí)
vhodným spôsobom rozloží na podmnožiny, v ktorých sa potom riešia jednoduchšie
úlohy trasovania. Princíp metódy primárneho trasovania spočíva vo vytvorení primárnej
trasy prechádzajúcej všetkými uzlami, ktorá ale nespĺňa požiadavky prípustnosti, ako
napr. požiadavku na maximálnu kapacitu dopravného prostriedku alebo na maximálnu
dĺžku jednotlivých okružných jázd. Táto primárna trasa je pri ďalšom spracovávaní
delená a upravovaná na okružné jazdy, spĺňajúce podmienky prípustnosti. Postupnosť
krokov pri tejto metóde znázorňuje schéma na obr. 4.23.

Obr. 4.23 Princíp metódy tvorby primárnej trasy a jej dekomponovanie na jednotlivé
okružné jazdy
Aby sme mohli vytvoriť primárne zvozové trasy na záujmovom území, rozdelili sme
najprv všetky obce združenia do 8 sektorov (viď metóda zhlukovania) tak, aby časová
náročnosť priebehu zberu jednotlivých zložiek KO v každom z nich bola približne
rovnaká. Následne sme v sektoroch navrhli primárne zvozové trasy, ktoré budú
optimalizačným softwarom dekomponované na jednotlivé okružné jazdy tak, ako to
vidno na obr. 4.23.
V tabuľke 4.15 sú uvedené súhrnné hodnoty počtu nádob za jednotlivé sektory.
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Tab. 4.15 Súhrnné údaje o počte nádob (PN) za jednotlivé sektory združenia obcí
Sektor
1
2
3
4
5
6
7
8
SPOLU

Počet
PN na
PN na
obyvateľov zvyš. KO bioodpad
12474
3617
3617
10807
3144
3144
11682
3761
3761
11376
3300
3300
8546
2816
2816
11029
3437
3437
13842
4001
4001
6212
1978
1978
85968
26054
26054

PN na
papier
3617
3144
3761
3300
2816
3437
4001
1978
26054

PN na
plasty
3617
3144
3761
3300
2816
3437
4001
1978
26054

PN na
kov.obaly
62
54
58
57
43
55
69
31
430

PN na
sklo
62
54
58
57
43
55
69
31
430

Jednoduchou obmenou vzťahu 4.12 je možné, za použitia údajov z tabuliek
4.13 a 4.15, vypočítať koľko dní je potrebných na vykonanie jedného zvozu zvolenej
zložky vo vybranom sektore pri danom počte zberových vozidiel. Výsledné hodnoty
v prípade 10,5 h pracovných zmien sú uvedené v tab. 4.16.
Tab. 4.16 Počet dní potrebných na uskutočnenie 1 zvozu danej zložky za sektory
Sektor
1
2
3
4
5
6
7
8
Spolu
Priemer

Počet dní
na zvoz
zvyš. KO
2,0
1,7
2,1
1,8
1,6
1,9
2,2
1,1
14,5
1,8

Počet dní
na zvoz
bioodpadu
1,2
1,0
1,3
1,1
0,9
1,1
1,3
0,7
8,7
1,1

Počet dní
na zvoz
papiera
9,3
8,1
9,7
8,5
7,3
8,9
10,3
5,1
67,2
8,4

Počet dní
na zvoz
plastov
2,3
2,0
2,4
2,1
1,8
2,2
2,6
1,3
16,8
2,1

Počet dní
na zvoz
kov. obalov
1,7
1,5
1,6
1,6
1,2
1,5
1,9
0,9
11,9
1,5

Počet dní
na zvoz
skla
7,8
6,8
7,3
7,1
5,3
6,9
8,7
3,9
53,7
6,7

Na základe údajov z tabuľky 4.16 je už možné zostaviť zvozové kalendáre pre
jednotlivé sektory a následne aj pre obce v každom z nich. Územné rozdelenie celého
združenia do nami zvolených sektorov je znázornené na obr. 4.24 a 4.25.
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Obr. 4.24 Rozdelenie katastrálnych území členských obcí do sektorov – časť A (Zdroj:
Geoportál ÚGKK SR, upravila Báreková)

____________________________________________________________________ 89

Metodika nakladania s tuhým komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
____________________________________________________________________________

Obr. 4.25 Rozdelenie katastrálnych území členských obcí do sektorov – časť B (Zdroj:
Geoportál ÚGKK SR, upravila Báreková)
Tabuľka 4.17 poskytuje podrobné údaje za jednotlivé sektory. Obce v každom
sektore sú uvedené v poradí, v akom je zvolený priebeh zvozovej trasy za daný sektor.
Každá zvozová trasa začína a končí v logistickom centre v Lužiankach. Pri názvoch
niektorých členských obcí je uvedený aj názov osady, ktorá spádovo prislúcha
k obecnému úradu danej obce, čo je dôležité z hľadiska priebehu zvozovej trasy
vybraného sektora. Zvozová trasa znázorňuje, v akom poradí obcí prebehne zvoz každej
zložky v danom sektore. Na jednej zvozovej trase v priebehu zberu vozidlá denne
vykonajú stanovený počet okružný jázd (viď kap. 4.3.2).
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Tab. 4.17 Sektory združenia a im prislúchajúce obce

Sektor Obec /okres/
Alekšince + Lahne
Rišňovce
Rumanová
1
Báb
Veľké Zálužie
Lehota
SPOLU za sektor 1
Lužianky
Zbehy + Andač
Šurianky + Perkovce
Hruboňovo
Čermany /T/
2
Kapince
Malé Zálužie
Nové Sady
Čab
Lukáčovce
SPOLU za sektor 2
Čakajovce
Jelšovce
Ľudovítová
Výčapy Opatovce
Koniarovce /T/
Hrušovany /T/
Preseľany /T/
3
Belince /T/
Kamanová /T/
Dolné Lefantovce
Horné Lefantovce
Bádice
Podhorany + Mechenice
SPOLU za sektor 3
4
Nitr. Hrnčiarovce
Štitáre
Kolíňany
Jelenec
Žirany
Pohranice
Hosťová
Čeľadice
Dolné Obdokovce

Počet
obyvateľov
1843
2201
865
1091
4475
1999
12474
2889
2432
647
532
382
223
282
1371
816
1233
10807
1186
1048
251
2327
583
1145
1388
287
619
494
932
338
1084
11682
2059
708
1597
1993
1376
1184
372
830
1257

Tvorba
KO
(t)
447,849
534,843
210,195
265,113
1087,425
485,757
3031,182
702,027
590,976
157,221
129,276
92,826
54,189
68,526
333,153
198,288
299,619
2626,101
288,198
254,664
60,993
565,461
141,669
278,235
337,284
69,741
150,417
120,042
226,476
82,134
263,412
2838,726
500,337
172,044
388,071
484,299
334,368
287,712
90,396
201,69
305,451

Dĺžka
zvozovej
Počet
domácností trasy (km)
489
550
264
43
534
1100
680
3617
720
691
198
167
120
52
87
116
449
220
376
3144
432
280
76
651
212
325
490
53
89
183
178
320
150
375
3761
64
695
200
450
540
370
326
120
282
317
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Sektor Obec /okres/
SPOLU za sektor 4
Veľký Lapáš
Babindol
Golianovo
Paňa
5
Vinodol
Veľký Cetín
Malý Cetín
Čechynce
SPOLU za sektor 5
Ivanka pri Nitre
Branč
Štefanovičová
Poľný Kesov
6
Veľká Dolina + Bačala
Mojmírovce
Svätoplukovo
SPOLU za sektor 6
Cabaj Čápor
Močenok /Š/
Horná Kráľová /Š/
7
Hájske /Š/ + Mladý háj
Jarok
SPOLU za sektor 7
Jacovce /T/
Tvrdomestice /T/
Prašice /T/
Nemečky /T/
8
Podhradie /T/
Velušovce /T/
Kuzmice /T/
SPOLU za sektor 8

Počet
obyvateľov
11376
1086
724
1380
298
2102
1558
384
1014
8546
2682
2316
310
581
701
2996
1443
11029
4095
4793
1705
1279
1970
13842
1979
443
1983
309
304
507
687
6212

Tvorba
KO
(t)
2764,368
263,898
175,932
335,34
72,414
510,786
378,594
93,312
246,402
2076,678
651,726
562,788
75,33
141,183
170,343
728,028
350,649
2680,047
995,085
1164,699
414,315
310,797
478,71
3363,606
480,897
107,649
481,869
75,087
73,872
123,201
166,941
1509,516

Dĺžka
zvozovej
Počet
domácností trasy (km)
3300
389
210
440
140
63
512
725
120
280
2816
880
765
122
179
64
210
888
393
3437
1015
1316
650
56
450
570
4001
601
175
569
150
99
105
178
200
1978

4.3.4 Riadenie a optimalizácia logistiky zberu
Pre riadenie a optimalizáciu logistiky navrhovaného integrovaného systému
separovaného zberu je potrebné v softvérovom riešení zabezpečiť plnenie viacerých
funkcií. Dispečer má za úlohu sledovať aktuálne pozície všetkých súčastí systému
(vozidlá, kontajnery, posádky), môže aktuálne zasahovať do grafikonu jednotlivých
jázd, sledovať stav dát zbieraných snímačmi umiestnenými na jednotlivých vozidlách
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a vyhodnocovať krízové situácie. Zároveň sa stará o výstupy zo systému. Pre samotné
riadenie logistiky je veľmi významná jeho obojstranná komunikácia s vodičom
zberového vozidla. Komunikácia medzi centrálnym serverom a vozidlom musí
umožňovať:
1. aktívne prispôsobenie trasy zberu odpadu a jeho odvozu na skládku, do
kompostárne, príp. do logistického centra,
2. prenos snímaných dát (napr. o hmotnosti vyprázdňovanej nádoby a jej priradení
k pôvodcovi odpadu, o stave paliva, o naplnenosti vozidla a pod.).
Pre zabezpečenie komunikácie musia byť vozidlá vybavené mobilnou a riadiacou
jednotkou (viď kap. 1.5.2).
Mobilná jednotka slúži na obojsmernú komunikáciu s riadiacou jednotkou,
vodičom ako aj centrálnym serverom (cez komunikačný server). Vzhľadom k rozsahu
použitia je potrebné, aby spĺňala nasledovné požiadavky:
-

príjem GPS

-

prenos dát na server cez GPRS

-

prepojenie zariadenia na priemyselnú zbernicu vozidla (načítavanie
prevádzkových údajov)

-

čítanie čiarových kódov

-

interakcia medzi vodičom a zariadením cez dotykový displej

-

prezentácia dát (správ a mapiek zaslaných centrálnym serverom)

-

logické spracovanie dát

Riadiaca jednotka na zber signálov by mala byť v samostatnom boxe a
umiestnená v kabíne vodiča z dôvodu zabezpečenia primeranej pracovnej teploty a mala
by obsahovať komunikačný modul na komunikáciu so zberovými zariadeniami (čítačka
čiarového kódu, resp. čítačka RFID identifikátorov ) a s mobilnou jednotkou.
Samotná optimalizácia logistiky by mala priniesť efekt vo forme finančných
úspor najmä po jej nasadení v oblasti efektívneho využívania pracovných síl, vozidiel,
kontajnerov atď. Aby softvérové riešenie spĺňalo dané požiadavky, musí obsahovať
tieto navzájom prepojené moduly:
1. Logistický modul
Je potrebné optimalizovať počet a typ vozidiel, ich spotrebu a celkové náklady
na prevádzku, optimalizovať počet a typ kontajnerov, riešiť riziká a krízové situácie,
zabezpečiť optimálny servis pre vozidlá a zariadenia, optimalizovať pracovné sily v
rámci oblastí, zabezpečiť požadovanú kvalitu služieb pre koncového zákazníka – obec,
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občana, s možnosťou nahlasovania informácií o poškodených kontajneroch alebo
s požiadavkami na odvoz špeciálneho odpadu prípadne kontroly primeranosti kapacity
kontajnerov. Riešenie musí okrem toho poskytovať optimalizáciu vyťaženia
spracovateľských liniek, pričom sa musí udržať hospodárnosť a efektivita riadenia
systému pri zvyšovaní množstva a rozsahu požiadaviek. Logistický systém musí
poskytovať:
• prvotnú optimalizáciu trás (pri úvodnom nastavení trás, resp. pri zmene
optimalizačných parametrov)
• on-line optimalizáciu trás (dispečer môže upraviť návrh optimalizačného
systému a cielene prideliť úlohu inému vozidlu - v takom prípade logistický
systém opäť prepočíta optimálne riešenie a navrhne následnú úpravu úloh)
• obojsmernú komunikáciu medzi dispečerom a posádkou (dispečer prideľuje
úlohy, vodič potvrdzuje prijatie úlohy, stav úlohy a nahlasuje požiadavky)
• podporu dispečerského rozhodovania (dispečer má možnosť aktívne zasahovať
do logistiky a upravovať úlohy viazané na rôzne prvky systému, má právo
vyberať najvhodnejší variant z ponuky)
• on-line identifikácia logistických prvkov (kontajnerov, vozidiel, pracovnej sily)
na mapovom podklade (okamžitá poloha a jeho stav)
• zobrazenie reálne absolvovanej trasy vozidla
• plánovanie úloh (dispečer má možnosť riešiť nielen aktuálne úlohy ale aj
plánovať úlohy na nasledovné dni)
2. Modul inventarizačného manažmentu
Inventarizačný systém musí predstavovať centrálnu informačnú platformu
s jednoduchou možnosťou neskoršieho dodefinovania nových prvkov, alebo prvkov
nových typov. Napríklad v budúcnosti sa môže separovaný zber rozšíriť o ďalšie zložky
KO, čo prinesie potrebu rozšíriť model o nové druhy odpadov a nádob, ako aj o nové
vzťahy medzi prvkami navzájom. Zbierané údaje ukladané do databázy budú slúžiť na:
• pasportizáciu nádob na separovaný a zvyškový KO
• jednoznačné previazanie domácností (= pôvodcov odpadu) a súboru nádob na
úrovni databázových objektov
• jednoduchú zmenu pasportizácie zberných nádob na inú domácnosť
• kontrolu očakávanej pozície nádob voči pozícii archivovanej v databáze, čím
verifikuje, či nedošlo k zámene nádob a priradeniu odpadu k inej domácnosti
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• identifikáciu prevádzkových údajov o vozidle.
Databáza bude neustále aktualizovaná novými údajmi dodávanými zberovými
vozidlami alebo dispečerom systému. Tieto archivované dáta budú použité pre
neskoršie vyhodnotenie (štatistiky, fakturácie), ale aj pre logistický systém (on-line
prispôsobenie trás zvozu odpadov a pod.).
3. Modul pre spracovanie a evidenciu údajov o zbere
Tento modul musí zabezpečiť možnosť načítavania údajov na zberných
nádobách pomocou pripojenej čítačky čiarového kódu s možnosťou rozšírenia pre
použitie čítačky RFID identifikátora, alebo inej technológie. Po načítaní tohto údaja
prebehne váženie, pri ktorom musí byť modul schopný spracovať informáciu
o hmotnosti zbernej nádoby a následne ju spárovať s identifikačnou informáciou
z nádoby a informáciou o polohe, aby sa dala hmotnosť priradiť konkrétnemu
producentovi odpadu a tiež skontrolovať, či sa nádoba nachádza na správnom mieste.
Nazbierané dáta musia byť najneskôr po skončení zberu prenesené do centrálneho
systému a uložené. Veľmi dôležitou súčasťou riešenia je takisto zabezpečenie systému
proti strate nazbieraných dát a tiež spracovanie nekompletných zberových dát v prípade
výpadku niektorého zo zariadení na vozidle, napríklad v prípade výpadku vážiaceho
zariadenia na vozidle, čítačky čiarového kódu atď.
4. Prezentačný portál
Prezentačný portál by mal spĺňať funkciu ako informačného, tak aj
marketingového kanála, cez ktorý bude združenie informovať o výsledkoch (viď kap.
4.2.4) a zároveň bude nástrojom na správu a evidenciu údajov pri autorizovanom
prístupe. Z uvedeného teda vyplýva, že portál by mal mať dve časti (informačnú časť
a neverejnú časť):
• informačná časť by mala obsahovať sumárne štatistiky, marketing, novinky,
kontakty, publikačnú časť - Vestník, atď.
• neverejná časť na základe autorizovaného prístupu k údajom by mala
poskytovať možnosti zadávania úloh, kontrolu úloh, neverejné štatistiky, atď.
5. Modul pre administráciu
Riešenie musí tiež poskytovať prostriedok pre administráciu užívateľov a ich
užívateľských práv v zmysle pridania nových, zmeny ako aj mazania existujúcich
užívateľov a ich prístupových práv k jednotlivým častiam systému.
Je tiež potrebné umožniť administráciu pôvodcov odpadov v zmysle pridávania, zmeny
a mazania pôvodcov, ako aj pridelenie identifikačného čiarového kódu užívateľa a
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zberových nádob. Súčasťou riešenia musí byť aj možnosť vystavovania týchto
identifikačných prostriedkov (tlač čiarových kódov, programovanie RFID čipov). Pre
logistiku je treba zabezpečiť administráciu všetkých logistických prvkov (vozidiel,
nádob, trás a podobne). Pre všetky musí byť zabezpečené jednoduché pridanie
a vymazanie, ako aj zmena jednotlivých parametrov. Treba zabezpečiť aj kontrolu
následku zmeny jednotlivých prvkov a tiež podporu rozhodovania pre užívateľa.
6. Dispečerský modul
Dispečerský modul musí zahrnúť možnosť ľubovoľného rozmiestnenia a počtu
spracovateľských miest ako aj poplatkov spojených s uskladnením odpadu na týchto
miestach. Prioritne bude pre danú lokalitu (obec, resp. sektor) definovaná vždy jedna
skládka. Okrem nečakaných výpadkov musí byť garantované, že odpad je vždy možné
vyložiť na danom mieste. Správca skládky bude napojený na notifikačný systém a bude
mať tak prehľad o vozidlách smerujúcich na jeho skládku. Dispečer (po návrhu
logistického systému alebo samostatne) prideľuje úlohy jednotlivým vozidlám, ktoré
dostávajú inštrukcie z centrály pomocou komunikačného systému. Vodič vozidla
potvrdzuje príjem inštrukcie pomocou dotykového displeja. Dispečing musí tiež
zabezpečovať kontrolu časovej a objemovej kapacity a nosnosti vozidla a kontrolu
nákladov na každé vozidlo.
7. GIS s mapovými podkladmi
GIS je Geografický informačný systém poskytujúci mapové služby a používaný
logistickým modulom. Poloha vozidla je identifikovaná GPS systémom a v centrálnom
serveri je táto prepojená s GIS - modelom. Detailnosť máp musí byť na úrovni ulíc
v obciach. Použitie GIS sa viaže na:
• prehľad o stave úloh a jednotlivých prvkov v systéme
• grafickú prezentáciu dát (na úrovni ulíc v obciach)
• logiku prepojenia s lokálnymi pozičnými dátami
• zobrazenie okamžitej polohy vozidiel na mapovom podklade
• zobrazenie trasy a objektov na digitálnej mape
• zobrazenie reálne absolvovanej trasy vozidla pre dispečera (INFA, 2009).
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4.4 Miesta spracovania jednotlivých zložiek odpadu
Spracovanie vyseparovaných zložiek KO z Ponitrianskeho združenia obcí bude
prebiehať jednak v plánovaných objektoch (kompostáreň vo Výčapoch Opatovciach pre
BRKO, Logistické centrum v Lužiankach pre druhotné suroviny) a jednak v existujúcej
skládke TKO Rišňovce – Rumanová (viď kap. 4.1.1). V tejto podkapitole je stručný
popis jednotlivých objektov s dôrazom na stanovenie potrebnej kapacity daných
zariadení a prehľad existujúcich zhodnocovateľov vytriedených komodít v SR.
Súhrnnú schému jednotlivých tokov vyseparovaných zložiek odpadu od
pôvodcov až ku konečným zhodnocovateľom znázorňuje obrázok 4.26.

Obr. 4.26 Schéma tokov odpadov v systéme separovaného zberu (Báreková, 2009)
Logistika navrhovaného ISSZ a nakladania s KO v Ponitrianskom združení je
v schéme rozdelená do dvoch úrovní:
-

preprava zberovými vozidlami,

-

diaľkový transport.
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4.4.1 Logistické centrum
V extraviláne obce Lužianky (parc. č. 1182/2, 1182/14, 1182/15, 1182/16 a
1182/17) je naplánovaná prestavba areálu a jeho rekonštrukcia na Logistické a riadiace
centrum odpadov Lužianky, ktorého stavebníkom a investorom je Ponitrianske
združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Umiestnenie centra v obci
Lužianky bolo zvolené pre vhodnú polohu obce z hľadiska rozloženia záujmového
územia, ale aj z hľadiska stavu dopravnej infraštruktúry. Centrum bude zabezpečovať
nakladanie s odpadmi s kapacitou 10 000 ton ročne triedeného odpadu z celého
združenia. Jeho hlavnou činnosťou bude doseparovanie oddelených zložiek odpadov od
obyvateľstva na jednotlivé spracovateľné frakcie a zvyškový nespracovateľný odpad.
Doseparovaný odpad bude pred expedíciou lisovaný do balov vhodných na expedíciu
spracovateľovi resp. prepravcovi. Centrum bude zároveň slúžiť aj na komplexnú
evidenciu odpadov a riadenie distribúcie a dispečingu všetkých nadväzujúcich činností.
Stavba sa člení na tieto stavebné objekty (viď obr. 4.27):
01 Parkovisko a odlučovač ropných látok
02 Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV
03 Rekonštrukcia haly na triedenie a lisovanie odpadov a rekonštrukcia sociál.
miestností
04 Prístavba opravárenských dielní a prístrešku pre kontajnery
05 Objekt čistenia techniky
06 Mostová váha
Súčasťou stavby je aj osadenie technológie na váženie, triedenie odpadov a ich
lisovanie pred expedíciou spracovateľovi. Prevádzka bude zabezpečovaná dvojzmenne
s nasledovnou potrebou pracovných síl:
I. zmena: 18 výrobných pracovníkov + 1 strojník /údržbár
16 administratívnych pracovníkov
II. zmena: 13 výrobných pracovníkov + 1 strojník
1 administratívny pracovník – vedúci prevádzky
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Obr. 4.27 Logistické centrum Lužianky – situačné riešenie (Zdroj: projektová
dokumentácia)
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Obr. 4.28 Satelitná snímka areálu pre logistické centrum Lužianky (Zdroj: Google
Earth)

4.4.2 Kompostáreň
Výstavba kompostárne BRKO pre Ponitrianske združenie bude realizovaná cca
500m od zastavaného územia obce Výčapy Opatovce (parc. č. 860/20, 860/9, 425) v
blízkosti areálu ČOV. Hlavnou činnosťou v objekte bude dovoz BRKO z členských
obcí združenia, jeho príprava na kompostovanie, uloženie a ošetrovanie počas doby
kompostovania a jeho odvoz na aplikáciu v sadovníctve, prípadne na rekultiváciu
nepoľnohospodárskych

plôch.

Pre

kompostáreň

bola

zvolená

technológia

kompostovania v krechtoch z rozdrveného a homogenizovaného materiálu s výškou
krechtu do 1,5m (šírka v základni cca 4m a vo vrchole cca 1m). Z tohto dôvodu nie je
potrebné umelé vetracie zariadenie a postačí prevrstvovanie materiálu prekopávačom.
Dĺžku krechtov navrhujeme vzhľadom na tvar a konfiguráciu staveniska max. 50m.
Kompostovanie bude prebiehať na voľnej, spevnenej a vodohospodársky zabezpečenej
ploche (cca 6000m2) s miernym pozdĺžnym spádom, aby medzi jednotlivými krechtami
nezostávala dažďová voda. Plocha bude po obvode opatrená odvodňovacím rigolom
zaústeným do retenčnej nádrže. Krechty budú po celú dobu zakryté geotextíliou, podľa
potreby odkrývané, prekopané a opäť zakryté. Geotextília zabraňuje vysýchaniu
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materiálu, chráni kompost pred UV žiarením, čím sa dosiahne mikrobiálne oživenie
kompostu a zabráni sa prípadnému vyplavovaniu živín. Predpokladaná ročná produkcia
BRKO v združení je cca 9000 t (viď kap. 4.1.3), preto kapacita navrhovanej
kompostárne 12000 t/rok je postačujúca aj v prípade spracovania kalov z blízkej ČOV.
Priebeh správneho kompostovania bude riadiť zaškolená osoba – pracovník
kompostárne. Nekompostovateľné náhodné prímesi budú dočasne skladované na
spevnenej ploche vedľa objektu garáží a odvážané na skládku TKO.
Mobilné zariadenia potrebné na prevádzku kompostovania:
-

prekopávač kompostu (so šírkou záberu 4 – 4,5m, s pracovnou výškou do 2,5m
a výkonom 2600m3/hod.),

-

drvič bioodpadu (na úpravu vytriedeného BRKO na biomasu s veľkosťou zŕn
vhodnou na kompostovanie, s výkonom do 50m3/hod., s obrábateľným
priemerom do 200mm),

-

preosievač kompostu (na vytriedenie náhodných prímesí, výkon 2000m3/hod.),

-

čelný nakladač (pre manipuláciu s materiálom).

Stavba sa člení na tieto stavebné objekty (viď obr. 4.30):
01 Sociálna a prevádzková budova s mostovou váhou
02 Garáž techniky a balička kompostu
03 Spevnené plochy pre kompostovanie
04 Retenčná nádrž 80m3 s prečerpávacou šachtou

Obr. 4.29 Satelitná snímka miesta budúcej výstavby kompostárne Výčapy Opatovce
(Zdroj: Google Earth)
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Obr. 4.30 Kompostáreň Výčapy Opatovce – situačné riešenie (Zdroj: projektová
dokumentácia)
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4.4.3 Skládky TKO
Skládka TKO Rišňovce – Rumanová
Existujúca skládka je umiestnená na rozhraní katastrov členských obcí
Rumanová a Rišňovce. Areál skládky, situovaný na pozemkoch Rumanová parcelné č.
2314/12 a Rišňovce parcelné č. 1033/42 sa rozšíri o časti pozemkov na k. ú. Rumanová
- Tumáň parcelné č. 2314 a časti pozemkov na k. ú. Rišňovce - Slopy parcelné č.
1033/20. Lokalita je vo vzdialenosti viac ako 500 m od zastavaného územia (viac ako
2000 m od obytnej časti Rumanová a viac ako 4000 m od obytnej časti Rišňovce).
Navrhovaný variant pozostáva z rozšírenia existujúcej skládky odpadov na nie
nebezpečný odpad o samostatnú kazetu, ktorej celková kapacita rozšírenia bude cca
600000 m3 (t.j. cca 600000 t zhutneného zvyškového KO). Pri predpokladanej
životnosti skládky do roku 2025 to predstavuje kapacitu 23000 t/rok. Očakávaná tvorba
zvyškového KO v záujmovom združení je 12534 t/rok, takže kapacita skládky bude
postačujúca aj pre tzv. objemný odpad a zvyškový živnostenský odpad z členských
obcí. Celková plocha rozšírenia skládky odpadov po dobudovaní všetkých etáp v rátane
jestvujúcej časti skládky odpadov dosiahne rozlohu cca 8 ha.
Budovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný bude realizované
v troch etapách:
I. etapa - objem cca 300 000 m3 , predpokladaná životnosť od roku 2009 do roku 2015
II. etapa - objem cca 150 000 m3 , predpokladaná životnosť od roku 2015 do roku 2019
III. etapa - objem cca 150 000 m3 , predpokladaná životnosť od roku 2019 do roku 2025
Monitorovanie skládky sa bude vykonávať aj po jej uzavretí v zákonom
stanovenej dobe vrátane starostlivosti o odplyňovací systém a priesakové vody.
Novovybudované objekty skládky odpadov budú účelne nadväzovať na
existujúce objekty. Medzi takéto objekty sa počítajú: prístupová komunikácia,
zariadenie na váženie odpadov, nádrž priesakových kvapalín a oplotenie skládkového
areálu. Rozšírenie skládky o nové úložné plochy „kazety" sa zrealizuje počas troch etáp
tak, aby skládkovanie odpadov jednej etapy bolo zabezpečené vždy na ploche cca 1,0 až
1,5 ha. V prvej etape sa uskutočnia na celom území len terénne úpravy - zhrnutie ornice,
vybudovanie odvodnenia, oplotenia a všetkých spoločných objektov nutné na
prevádzku každej etapy skládky odpadov. Súčasťou prvej etapy je aj plán na ozelenenie
areálu skládky a výsadba drevín a krovín na obnovu biokoridoru.
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Koordinácia výstavby jednotlivých etáp, nenarušená prevádzka zneškodňovania
odpadov, postupná technická a biologická rekultivácia zaplnených kaziet a
monitorovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov bude súčasťou vykonávacieho
projektu stavby.

Obr. 4.31 Satelitná snímka skládky Rišňovce - Rumanová (Zdroj: Google Earth)

Legenda:

- skládka TKO

Obr. 4.32 Detail mapy s vyznačením miesta skládky Rišňovce – Rumanová (Zdroj:
Google maps)
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Skládka TKO Horná Králová
Skládka v obci Horná Králová patrí k tým skládkam na Slovensku, ktoré museli
ukončiť svoju prevádzku k 15.7.2009 z dôvodu nesplnenia požiadavky na skládky
odpadov podľa § 18 ods. 3 písm. f) a § 81a zákona o odpadoch. V budúcnosti združenie
plánuje využiť túto lokalitu na vybudovanie novej skládky TKO, spĺňajúcej všetky
požadované predpisy. Keďže kapacita skládky Rišňovce – Rumanová je zatiaľ pre
potreby združenia postačujúca, nie je nutné začať so spomínanou výstavbou
v najbližších rokoch.

Obr. 4.33 Satelitná snímka skládky Horná Králová (Zdroj: Google Earth)

Legenda:

- skládka TKO

Obr. 4.34 Detail mapy s vyznačením miesta skládky Horná Králová (Zdroj: Google
maps)
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4.4.4 Zhodnocovatelia vytriedených komodít
VKM (tetrapaky)
• Kuruc-Company, s.r.o. Šurany - www.kuruc.sk
Papier a lepenka
• TENTO, a. s. Žilina - www.tento.sk
• SHP, a. s. Harmanec - www.shpgroup.net
• KAPPA, a. s. Štúrovo - www.smurfitkappa-sturovo.com
Sklo
• VETROPACK, s.r.o., Nemšová - www.vetropack.sk
Plasty
• Myjavská obchodná agentúra a.s., Myjava - firma sa zaoberá recykláciou
plastov, hlavne HDPE, LDPE, PP-homo, PP-copo, ABS, hPS, PS, PBT, PA 6,
PA 6.6 a PET materiálov. V oblasti komunálneho odpadu vykupujú plastové
prepravky všetkých druhov a farieb, plastové bandasky, plastovú fóliu, plastové
PET fľaše - www.moa.sk
• TRANSFORM RECYKLING, a.s., Žiar nad Hronom - efektívne využitie
plastových odpadov z komunálnych a priemyselných zdrojov - www.transrec.sk
• PLASTICS TRADE a.s., Snina - sa zaoberá recykláciou plastov, predovšetkým
polyetylénu a výrobou fólií, obalových materiálov, PP vlákien, HDPE vlákien a
technických tkanín - www.plasticstrade.sk
• FIAM s.r.o., Prešov - zhodnocovanie odpadov z plastov LDPE, HDPE, PP, PS,
hPS, ABS, mPVC, hPVC, Pa6, PET a iné - www.fiam.sk
• PLASTT s.r.o., Košice - spracovateľ PE vystužených fólií a PVC plachtovín www.plastt.sk
• RACHER, s.r.o., Nitra - výkup a recyklácia plastového odpadu ( PP
polypropylén, PE polyetylén, PS polystyrén, PVC, PA polyamid, PC
polykarbonát) - www.racher.sk
• SLEDGE Slovakia s.r.o., Kolárovo - recyklácia PET - www.sledge.sk
• OSPRA INVEST s.r.o., Bratislava - spracovanie polyetytlénu PEHD a PELD www.osprainvest.sk
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• PLASTIKA a.s., Nitra – spracovanie odpadu z plastov PE a PP www.plastika.sk
• Domitri s.r.o., Gemerská Hôrka – recyklácia plastov - www.domitri.sk
• TOPlast a.s., Košice - zhodnocovanie odpadových plastov - www.toplast.com
• NITRAWEX s.r.o., Nitra - recyklácia PVC - www.nitrawex.sk
• ECOREC s.r.o., Pezinok - spracovanie odpadov z plastov na alternatívne palivo
pre cementárenskú pec - www.ecorec.sk
• Agrostyro s.r.o., Zlaté Moravce - recyklácia penového polystyrénu www.agrostyro.sk
• Polyform s.r.o., Podolinec - recyklácia odpadov z expand. polystyrénu (EPS) www.polyform.sk
Kovy
• Confal a.s., Slovenská Ľupča - najväčší výrobca hliníkových zliatin na princípe
pretavovania šrotov v SR - www.confal.sk
• Kovod Recykling a.s., B. Bystrica - spracovanie tenkostenných obalových
materiálov z hliníka a jeho zliatin, zhodnocovanie hliníka z VKM, ktoré
obsahujú hliníkovú vrstvu - www.kovod.sk
• ZSNP a.s., Žiar nad Hronom - spracovanie tenkostenných obalových materiálov
z hliníka a jeho zliatin, zhodnocovanie hliníka z VKM, ktoré obsahujú hliníkovú
vrstvu - www.zsnp.sk
• TAVAL s.r.o., Ľubotice - hutnícke spracovanie hliníkových odpadov na
hliníkové zliatiny - www.taval.sk
• MIRABA s.r.o., Galanta - nákup a spracovanie železného odpadu a farebných
kovov - www.miraba.sk
• ŽP EKO QELET a.s., Martin - najmodernejšie spracovanie starých vozidiel a
kovového odpadu v závode v Hliníku nad Hronom, ktorého produkt sa
zhodnocuje ako vstupná surovina pre Železiarne Podbrezová - www.ekoqelet.sk
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4.5 Analýza nákladov a výnosov
Celkové náklady združenia na navrhovaný systém separovaného zberu môžeme
rozdeliť na investičné a prevádzkové.
Investičné náklady (na nákup zberových nádob, kontajnerov, vozidiel, ich
príslušenstva a technológií) sú predmetom projektových žiadostí o nenávratný finančný
príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP ŽP. Tento príspevok môže spolu
s 10 % príspevkom zo štátneho rozpočtu pokrývať až 95 % oprávnených nákladov
daného projektu.
Pri projektoch verejnej infraštruktúry nie je prvoradým zmyslom maximalizácia
zisku, ale zvýšenie úžitku pre všetky dotknuté subjekty. Posúdenie projektu formou
porovnania úžitkov a nákladov sa robí za účelom zhodnotenia prínosov vzniknutých
realizáciou v porovnaní s finančnou investíciou vloženou do projektu. V praxi je veľmi
ťažké stanoviť a kvantifikovať prínosy projektu a následne ich vyjadriť v peňažných
jednotkách, pretože celý rad efektov plynúcich z investície je nefinančnej a niekedy
dokonca nehmotnej povahy. Pri hodnotení projektu nie je teda kľúčovým faktorom zisk
investora, ale tzv. spoločenský úžitok (Centire, 2009).
Prevádzkové náklady ISSZ naproti tomu by mali byť vyvážené príjmami zo
separovaného zberu. Ak odhliadneme od výnosov plynúcich z miestnych poplatkov za
odvoz KO, zostávajú nám ako zdroje príjmu len tržby z predaja druhotných surovín a
príspevky RF, prípadne oprávnenej organizácie. Tieto zdroje sú však závislé od
vyseparovaného množstva druhotných surovín (bez BRKO), ktorých podiel v celkovo
vyprodukovanom KO môže byť v podmienkach SR maximálne 20 – 22%. V štátoch
s vyššou životnou úrovňou, kde je produkcia KO na obyvateľa oproti Slovensku
dvojnásobná, je aj skladba KO zodpovedajúca iným spotrebným zvyklostiam miestnych
obyvateľov. Napríklad v Nemecku bola v roku 2005 produkcia druhotných surovín
z domácností 142 kg/obyv., čo predstavuje cca 31% z celkovej ročnej produkcie TKO
na obyvateľa (Statistisches Bundesamt, 2007). Môžeme sa im vyrovnať v produkcii
BRKO na obyvateľa (104 kg), ale zatiaľ čo v Nemecku to predstavuje len 22%
z celkovej produkcie, u nás BRKO (teda kuchynský aj záhradný bioodpad) tvorí až
30%. Žiaľ, z tohto druhu odpadu nám neplynú finančné výnosy. Určitá úspora
prevádzkových nákladov vzniká tým, že poplatok za spracovanie odpadu v kompostárni
je polovičný oproti poplatku za skládkovanie. Jednoznačným riešením by nebol ani
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predaj certifikovaného kompostu, pretože v takom prípade, by poplatok za
kompostovanie musel byť vzhľadom k náročnejšej technológii kompostovania
podstatne vyšší. Veľkým prínosom k zefektívneniu separovaného zberu by bolo jednak
dlho očakávané zvýšenie príspevkov z RF za zrecyklované druhotné suroviny a jednak
zavedenie

príspevku

aj

za

vyseparovaný

BRKO.

Ak

vychádzame

zo

základného princípu OH: „znečisťovateľ platí“, tak nepokrytá časť prevádzkových
nákladov by mala byť uhradená z výnosu miestnych poplatkov od obyvateľstva. Keďže
prevažná väčšina záujmových obcí v snahe udržať minimálne poplatky dotovala zber zo
svojich rozpočtov, neodrážala ich výška ani zďaleka reálne náklady obcí na nakladanie
s KO. V prieskume, ktorý vykonala v roku 2003 Talianska asociácia verejných
dodávateľov (Ricci et al., 2006), sa zistilo, že priemerné ročné náklady pri
kalendárovom zber zvyškového KO a BRKO sú 28 €/obyv. (21 € zber KO a 7 € zber
BRKO). Z toho je zrejmé, že zachovanie súčasného priemerného poplatku 13 €/os/rok
v záujmových obciach po zavedení navrhovaného systému nie je ekonomicky únosné.
Ďalším problémom, s ktorým sa združenie bude musieť vyrovnať, je svetová
hospodárska kríza, ktorá sa v oblasti OH prejavila v rapídnom poklese cien druhotných
surovín. Tržby z ich predaja poklesli začiatkom roka 2009 v porovnaní s rokom 2008 až
o 54%. MŽP SR v dôsledku riešenia krízy v OH navrhlo opatrenia, v rámci ktorých
bolo aj zvýšenie finančných prostriedkov na účte všeobecného sektora v RF z 12% na
25% a navrhlo, aby tieto prostriedky mohli byť dočasne použité výlučne na podporu
riadneho fungovania separovaného zberu odpadov v meste či obci (MŽP SR, 9.2.2009).
Toto opatrenie malo zabezpečiť obciam príjem zo separovaného zberu zhruba na úrovni
roku 2008.

4.5.1 Investičné náklady a ich spoločenský prínos
Investičné náklady na separovaný zber KO súvisia s dvoma hlavnými
oblasťami:
1. nákup nádob a kontajnerov,
2. nákup zberových vozidiel a ich príslušenstva.
V tabuľke 4.18 je stručné zhrnutie očakávaných investícií do nákupu nádob
a kontajnerov na jednotlivé systémy separovaného zberu (viď kap. 4.2.1). Ich počty boli
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stanovené v kapitole 4.2.2. V tabuľke sú uvedené orientačné ceny, platné pre rok 2009.
Identifikácia nádob na zber zvyškového KO bude v prípade používania starých 110l
nádob zabezpečená nálepkami s čiarovým kódom. Ak sa zakúpia nové 140l nádoby,
môžu byť označené RFID čipom.
Tab. 4.18 Investičné náklady na nákup zberových nádob a kontajnerov
Druh nádoby/kontajnera
120 l nádoba na papier
120 l nádoba na plasty a VKM
140 l nádoba na bioodpad
140 l nádoba na zvyškový KO
3,2 m3 kontajner na sklo
1,1 m3 kontajner na kov. obaly
7 m3 vaňový kontajner na ŽŠ a VB

Počet
Výrobca/
Cena bez
kusov
dovozca
DPH (€/ks)
26064
Mevako
28,88
26064
Mevako
28,88
26064 SSI Schäfer
32,50
26064 Elkoplast
30,00
430
Mevako
1 176,00
430
Mevako
281,20
16
Mevako
1 452,19
Spolu

Príslušenstvo na identifikáciu nádob
RFID čip
Nálepka s čiarovým kódom

26064
26064

2
1

Náklady
celkom (€)
752 728,32
752 728,32
847 080,00
781 920,00
505 680,00
120 916,00
23 235,04
3 784 287,68
52 128,00
26 064,00

Tab. 4.19 Investičné náklady na nákup zberových a transportných vozidiel
Zberové vozidlo so zadným nakladaním
3-nápravový podvozok
Nadstavba s lineárny lisom
Vyklápacie zariadenie

Počet Výrobca/ Cena bez
Náklady
kusov dovozca DPH (€/ks) celkom (€)
11
FAUN
78 000
858 000
11
FAUN
45 000
495 000
11
FAUN
18 000
198 000
Spolu
1 551 000

Príslušenstvo do vozidiel
Identifikácia nádob
Váženie nádob
Mobilná jednotka do vozidla
Dispečerské pracovisko

3
3
11
1

FAUN
FAUN
CDS SK
CDS SK

13 000
25 000
1 416
3 000
Spolu

39 000
75 000
15 576
3 000
132 576

Vozidlá na prevoz kontajnerov
Ramenový nakladač (súprava s prívesom)
Hákový nosič Abroll (súprava s prívesom)

3
1

FAUN
FAUN

100 000
128 000
Spolu

300 000
128 000
428 000

Tabuľka 4.19 obsahuje prehľad investícií do nákupu zberových vozidiel tak, ako
boli navrhnuté v kap. 4.3.1 a 4.3.2. V prípade zakúpenia hákového nosiča Abroll
kontajnerov na transport druhotných surovín ku konečným spracovateľom je potrebné
zvážiť aj možnosť využitia služieb prepravných spoločností. Ak by združenie túto
dopravu zabezpečovalo vlastným vozidlom, bolo by vyťažené len v jednom smere
jazdy, čo by prepravu značne predražilo.
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Spoločenský prínos uvedených investícií nie je priamo merateľný na rozdiel od
finančných aspektov realizácie projektu. Jeho posúdenie má viesť k zhodnoteniu, do
akej miery prispeje realizácia projektu ku zlepšeniu podmienok a kvality života.
Projekt v prvom rade prispeje k zníženiu rizík pre životné prostredie
vyplývajúcich z ekonomickej činnosti človeka. Realizácia komplexného systému
nakladania s odpadmi vedie k racionálnejšiemu využívaniu existujúcich kapacít
zariadení na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov a redukuje množstvo odpadov
určených na zneškodnenie. Zároveň tým predlžuje životnosť skládky Rišňovce –
Rumanová a zvyšuje materiálové využitie vytriediteľných zložiek KO, čím napomáha
plneniu dlhodobých stratégií Slovenska a EÚ v oblasti nakladania s odpadmi. Fungujúci
systém OH je dôležitou podmienkou trvalo udržateľného rozvoja celej oblasti Ponitria.
Realizácia projektu bude mať aj výrazný vplyv na zvýšenie zamestnanosti
v regióne najmä vytvorením pracovných miest pre pracovníkov s nižším stupňom
vzdelania, ktorí majú vysoký podiel medzi nezamestnanými. Priamo bude vytvorených
alebo udržaných 92 pracovných miest.
Projekt nevyvolá žiadne ďalšie sociálno-ekonomické náklady ako napríklad
odčerpanie kvalifikovanej sily z iných oblastí alebo prechodné obmedzenia v doprave
počas realizácie projektu.

4.5.2 Bilancia prevádzkových príjmov a výdavkov
Prevádzkové náklady na separovaný zber KO sú tvorené predovšetkým
nákladmi na zber a prepravu vytriedených zložiek (70%), nákladmi na ich
dotrieďovanie a úpravu (20%) a režijnými nákladmi (10%). Podľa Lukáča (2003) sú
priemerné prevádzkové náklady (v záberovom území 40 km) na zber vytriedených
zložiek 129,- €/t (vrátane personálnych nákladov). Keďže pri zbere a preprave
zvyškového KO a BRKO nie je potrebné dotrieďovanie, prevádzkové náklady v tomto
prípade budú len 103,2 €/t (t.j. 80% zo 129,- €). Zavedenie spravodlivých poplatkov za
odvoz KO založených na vážení zvyškového KO a optimalizácia logistiky zberu
pomocou výpočtovej techniky môže priniesť úsporu prevádzkových nákladov. Nové
zberové vozidlá majú spravidla nižšiu spotrebu paliva, väčšiu kapacitu a výkonnejšie
lisovacie zariadenie. Takisto monitoringom vozidiel, optimalizáciou trás a frekvencií
zvozu sa dosiahne vyššie percento využitia vozidiel. Je ťažké odhadnúť, aký veľký
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vplyv budú mať tieto faktory na zníženie prevádzkových nákladov, pretože na
Slovensku zatiaľ takýto projekt nebol realizovaný. V Drážďanoch sa v roku 1993
uskutočnil pilotný experiment so zavedením takéhoto systému, ktorého výsledkom
okrem zníženia produkcie zvyškového KO o cca 30%, bolo aj zníženie prevádzkových
nákladov až o 33%. Samotná počítačová optimalizácia zvozových trás priniesla úsporu
v čase a dĺžke okružných jázd 15-20% (Bilitewski, 1994).
Pre potreby našich výpočtov použijeme hodnoty prevádzkových nákladov
vyjadrujúce 26% úsporu po zavedení nového systému zberu. To znamená v prípade
druhotných surovín zníženie na 95,46 €/t a v prípade zvyškového KO a BRKO zníženie
na 76,37 €/t.
Pri prevádzke zberu nesmieme zabudnúť ani na výdavky spojené s umiestnením
zvyškového KO na skládku a spracovaním BRKO v kompostárni. Hodnoty, potrebné
pre výpočet očakávaných ročných výdavkov na prevádzku navrhovaného integrovaného
systému separovaného zberu (tab. 4.20) sú nasledovné:
-

poplatok za uloženie odpadu na skládku TKO................... 30,- €/t

-

poplatok za spracovanie BRKO v kompostárni..................16,- €/t

-

náklady na zber a triedenie druhotných surovín..................95,46 €/t

-

náklady na zber zvyškového KO a BRKO..........................76,37 €/t.

Tabuľka 4.20 Predpokladané výdavky na prevádzku separovaného zberu KO
Predpokladané výdavky na prevádzku navrhovaného systému
separovaného zberu

Náklady
(€/rok)

Skládkovanie 12534 t/rok zvyškového KO (60% z 20 890 t KO)

376 020,00

Kompostovanie 9000 t/rok BRKO

144 000,00

Zber a triedenie 4073,55 t/rok druhotných surovín (19,5% z KO)

388 861,08

Zber 12534 t/rok zvyškového KO

957 221,58

Zber 9000 t/rok BRKO

687 330,00

SPOLU

2 553 432,66

Pri separovanom zbere plynú obciam príjmy jednak z predaja jednotlivých
vyseparovaných komodít (druhotných surovín) a jednak z príspevkov RF podľa §64
ods. 1 Zákona o odpadoch (Zákon 223, 2001). V nasledujúcej tabuľke 4.21 je uvedená
výška príspevku, ktorý RF obciam vypláca pri preukázaní zrecyklovaného množstva
danej komodity (Recyklačný fond, 2008) a reálne výkupné ceny jednotlivých
vytriedených zložiek na Slovensku v roku 2008 (Kosit, 2009).
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Tab. 4.21 Predpokladané príjmy z prevádzky separovaného zberu KO
Očakávaná
produkcia
zložky
(t/rok)

Príjem
z predaja
zložky
(€/t)

Výška
príspevku z
RF
(€/t)

1 357,85

83,00

24

145 289,95

VKM (2% z KO)

417,80

6,64

60

27 842,19

plasty (5% z KO)

1 044,50

332,00

48

396 910,00

sklo (3% z KO)

626,70

35,00

24

36 975,30

kovové obaly (3% z KO)

626,70

116,00

60

110 299,20

Vytriedené zložky KO
v združení
(podiel zložky v 20890 t KO)
papier (6,5% z KO)

SPOLU (19,5% z KO)

Predpokladaný
celkový príjem
zo separovania
(€/rok)

4 073,55

717 316,64

K príjmom, z ktorých môžu obce hradiť náklady na činnosti nakladania s KO,
patrí aj miestny poplatok. Ak chceme dosiahnuť v združení vyrovnanú bilanciu príjmov
a výdavkov (viď tab. 4.22), ročný výnos z týchto poplatkov by v združení mal
predstavovať 1 836 100,- € (t.j. v priemere 21,35 €/os./rok).
Pre porovnanie súčasná situácia vo vybraných mestách SR:
-

paušálny poplatok v meste Nitra je 22,- €/os./rok 2009 a lokálny zber BRKO
v IBV tu zatiaľ nie je zavedený,

-

paušálny poplatok v meste Pezinok je 25,19 €/os./rok 2009 a lokálny zber
BRKO v IBV tu je zavedený,

-

paušálny poplatok v meste Trenčín je 25,44 €/os./rok 2009 a lokálny zber
BRKO v IBV tu je zavedený. Z rozpočtu mesta na rok 2009 vyplýva, že
bežné výdavky na OH po odrátaní príjmov z RF a z predaja druhotných
surovín predstavujú cca 37,8 €/os./rok, čiže mesto dotuje OH sumou
približne 12,35 €/os./rok.

Tab. 4.22 Bilancia príjmov a výdavkov v prípade zavedenia navrhovaného systému
Bilancia príjmov a výdavkov v prípade zavedenia
navrhovaného systému
Celkové náklady na prevádzku separovaného zberu
Celkové príjmy z prevádzky separovaného zberu
Miestny poplatok 21,35 €/os (od 86 tisíc obyv. združenia)
SPOLU
ROZDIEL

Výdavky
(€/rok)
2 553 432,66

2 553 432,66

Príjmy
(€/rok)
717 316,64
1 836 100,00
2 553 416,64

16,02
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Pre názorné vyčíslenie finančného prínosu zavedenia nami navrhovaného
integrovaného systému separovaného zberu, uvádzame (tab. 4.23) aj bilanciu príjmov
a výdavkov adekvátnu k súčasnému stavu v obciach združenia za predpokladu
rovnakého ročného výnosu z miestneho poplatku.
Tab. 4.23 Bilancia príjmov a výdavkov v prípade nezavedenia navrhovaného systému
Bilancia príjmov a výdavkov v prípade nezavedenia
navrhovaného systému
Skládkovanie 18801 t/rok zvyškového KO (90% z KO)
Príjem z predaja 2089 t/rok vyseparovaných zložiek a z RF
Zber a triedenie 2089 t/rok druhotných surovín
Zber 18801 t/rok zvyškového KO

Výdavky
(€/rok)
564 030,00

364 246,40
269 481,00
1 940 263,20

Miestny poplatok 21,35 €/os (od 86 tisíc obyv. združenia)
SPOLU
ROZDIEL

Príjmy
(€/rok)

1 836 100,00
2 773 774,20
573 427,80

2 200 346,40

Z posledných dvoch tabuliek vyplýva, že zavedenie integrovaného systému
separovaného zberu KO v jednotlivých obciach združenia prinesie ročne úsporu takmer
573 430,- €. To je za predpokladu, že prevádzkové náklady na zber jednej tony odpadu
po jeho zavedení klesnú o 26%. Úspora by sa však prejavila už pri 6% poklese týchto
nákladov a jej výška by bola cca 23 888,- €. (Miestny poplatok by ale kvôli vyrovnaniu
bilancie musel vzrásť na 27,74 €/os.)
Zvýšenie poplatku bude pre občanov určite zaťažujúce. To, či obce budú aj
naďalej časť fixného poplatku (viď kap. 4.2.3) dotovať, sa musí rozhodnúť na valnom
zhromaždení Ponitrianskeho združenia. Pohyblivú (motivačnú) zložku poplatku
odporúčame ponechať v takej výške, ako je navrhnuté v kapitole 4.2.3.
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Závery
Jedno z rámcových odporúčaní POH SR na roky 2006–2010 je: „zvyšovať

efektívnosť prepojenia zberových systémov so spracovateľskými kapacitami na
materiálové zhodnocovanie odpadov (logistiky týchto systémov) vo všetkých oblastiach
nakladania s materiálovo zhodnotiteľnými odpadmi“. Obce zohrávajú dôležitú úlohu
v tom, že môžu vypracovať projekty rozvoja separovaného zberu, ktoré kladú dôraz
práve na zvyšovanie úrovne logistiky systému nakladania s komunálnym odpadom.
Riešenie musí byť zamerané na:
- hospodárnosť – optimalizáciu nákladov na celý systém s ich optimálnym,
prijateľným a stimulujúcim rozdelením na pôvodcov odpadu,
- splnenie zákonných predpisov pre odpady – využiteľné technické systémy na
zber a zhromažďovanie odpadu,
- ochranu životného prostredia – zhodnotenie všetkých nadväzujúcich článkov
systému odpadového hospodárstva.
Pri financovaní realizácie týchto projektov majú subjekty verejného a
neziskového sektora najširšie možnosti využitia prostriedkov z EÚ. V súčasnosti
prebieha v členských štátoch programové obdobie 2007-2013, kde do menej
rozvinutých regiónov prúdi veľké množstvo finančných prostriedkov. Pre SR, teda jej
subjekty, je tu jedinečná príležitosť využiť ich na riešenie vlastných zámerov, aká sa už
v budúcnosti nebude opakovať.
Predmetom riešenia našej práce bolo navrhnúť metodiku nakladania s KO
v rámci ISSZ v podmienkach záujmového združenie obcí s vidieckou zástavbou.
V práci sme vychádzali z reálne predkladaného projektu Ponitrianskeho združenia 65
obcí pre separovaný zber. Jeho realizácia má byť financovaná práve zo spomínaných
fondov EÚ. Po počiatočnej analýze získaných údajov o záujmovom území, bolo prvým
krokom vypracovanie prognózy vývoja tvorby KO na obyvateľa združenia. Táto
prognóza bola významne ovplyvnená dvoma zásadnými zmenami, ktoré nastali koncom
roka 2008. Jednou z nich je globálna hospodárska kríza, ktorá priniesla úplne nový
pohľad na budúci vývoj ekonomík v krajinách EÚ. To spôsobilo, že naša prognóza sa
nemohla opierať o dosiaľ publikované predpovede vzniku KO, ktoré vychádzali
z neustále rastúceho trendu HDP. Druhou dôležitou udalosťou bolo prijatie smernice EP
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade, podľa ktorej majú členské štáty do
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konca roku 2013 vypracovať programy predchádzania vzniku odpadu s cieľom
stabilizovať jeho tvorbu. Na základe týchto skutočností sme v našom návrhu vychádzali
z predpokladu, že tvorba KO na obyvateľa sa po roku 2013 už významne nebude
zvyšovať. Po odhade demografického vývoja v jednotlivých členských obciach boli
stanovené hmotnostné percentuálne podiely jednotlivých separovaných zložiek
z celkovo vyprodukovaného množstva KO.
V ďalšej časti sme sa zamerali na výber najvhodnejších systémov separovaného
zberu pre zvolené zložky KO. Voľba separovane zbieraných zložiek vychádza jednak
z legislatívnych požiadaviek a jednak v prípade VKM (tzv. tetrapaky) z odporúčaných
opatrení pre dosiahnutie cieľov aktuálneho POH SR. Papier, plasty (spolu
s VKM), drobný BRKO a zvyškový KO budú zbierané lokálnym systémom (t.j. priamo
od domu) s použitím metódy vyprázdňovania nádob. Pre sklo, kovové obaly, železný
šrot, veľkorozmerný BRKO sme navrhli prinášací systém a pre nebezpečný odpad
mobilný systém separovaného zberu. Otázka zberu BRKO je vo vedeckých i odborných
kruhoch najviac diskutovaná. Často sa stretávame s odporúčaním striktne oddeliť zber
kuchynského bioodpadu od BRKO zo záhrad, pričom lokálny systém zberu sa má
aplikovať len na odpad kuchynský. V praxi sa ale stretávame stále viac s požiadavkou
odvozu zvyškov z kosenia trávnikov, či zhrabúvania opadaného lístia. Obyvatelia obcí
často nemajú záujem o vlastný kompost, prípadne majú nadmerné množstvá
spomínaného odpadu. Prinášací systém zberu pre tento tzv. drobný odpad zo záhrad nie
je podľa nášho názoru vhodný, pretože (na rozdiel od prútov a haluzia) obyvatelia na
jeho prevoz potrebujú použiť obal (väčšinou plastové alebo jutové vrecia). Keďže jeho
produkcia je počas sezóny permanentná, v mnohých domácnostiach by znovu končil
v nádobách na zvyškový KO tak, ako to bývalo v minulosti. Tým by sa znemožnilo
dosiahnutie zníženia ukladaného množstva BRO na skládkach TKO, čo je jednou
z priorít európskej odpadovej legislatívy.
Optimálne frekvencie zvozu vyseparovaných zložiek stanovené pomocou
navrhnutej metodiky, sú jednou z podmienok efektívnosti celého systému. Druhým
dôležitým faktorom je dostatočná miera separovania, ktorú je možné dosiahnuť (okrem
vytvorenia vhodných podmienok) len pri správnej motivácii občanov. Preto sme navrhli
jednak súbor sprievodných aktivít spojených s informačnou kampaňou pre obyvateľov
a jednak ich finančné zainteresovanie formou dvojzložkového systému poplatkov.
Variabilná zložka, ktorej výška je závislá od množstva vzniknutého zvyškového KO, je
zvolená tak, aby mala dostatočný stimulujúci efekt u občanov. Naproti tomu základná
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zložka poplatku má odzrkadľovať skutočnú bilanciu prevádzkových príjmov
a výdavkov vznikajúcich pri separovanom zbere KO v záujmovej oblasti. Najväčší
vplyv na efektívnosť celého systému na tak rozsiahlom (cca 854 km2) záujmovom
území má podľa nášho názoru optimalizácia zvozových trás a centrálne riadenie
logistiky spojené s monitoringom zberových vozidiel. Preto je súčasťou výsledkov tejto
práce aj návrh štruktúry riadiaceho systému, ktorý spĺňa požiadavky najlepších
dostupných techník pre zber KO. Stanovenie potrebného počtu zberových vozidiel pre
prevádzku celého systému bolo výrazne ovplyvnené voľbou dĺžky pracovnej zmeny.
Zistili sme, že pri 10,5h zmene sa využitie vozidiel počas dňa zvýši oproti 8,5h zmene
až o 43% pri zložkách s najvyššími frekvenciami zvozu (drobný BRKO a zvyškový
KO) a o 30% pri zvoze papiera a plastov. Z tohto dôvodu navrhujeme nerovnomerné
rozvrhnutie 40 hodinového týždenného pracovného času zamestnancov, a to na 10h
štyri krát v týždni.
Pri určovaní miest spracovania vyseparovaných zložiek v Ponitrianskom
združení sme vychádzali z reálnych možností regiónu a potenciálu danej zberovej
oblasti. Kompostáreň s technológiou kompostovania v krechtoch na spevnenej
a vodohospodársky zabezpečenej ploche je vhodná pre produkovaný BRKO zo
združenia, ktorého väčšinovou zložkou bude bioodpad zo záhrad, parkov a verejných
priestranstiev členských obcí. V prípade oddeleného zberu kuchynského odpadu by bolo
potrebné anaeróbne zariadenie na degradáciu tohto biologicky rozložiteľného materiálu,
čo je oveľa nákladnejšia technológia. Je vhodná skôr pre zberovú oblasť so sídliskovou
zástavbou, kde je podiel záhradného odpadu minimálny. Skládka TKO Rišňovce Rumanová bude po uskutočnení plánovaného rozšírenia pre potreby združenia
postačujúca. Pre celý Nitriansky kraj by ale výhľadovo riešilo otázku zhodnocovania
zvyškového KO, kuchynského a reštauračného BRKO zatiaľ neexistujúce zariadenie
pre energetické využitie odpadov.
Aj keď predkladaná metodika vychádza z reálnych podmienok v Ponitrianskom
združení, v práci sformulované univerzálne postupy riešenia je možné použiť pri
vypracovávaní projektových žiadostí podobných obecných združení s vidieckou
zástavbou. Tieto postupy však nie sú použiteľné pre oblasti so zmiešanou, prípadne
sídliskovou zástavbou. V praxi často vznikajú aj združenia, ktorých členmi sú okrem
menších priľahlých obcí aj okresné mestá. Ďalší výskum by mohol byť zameraný práve
na návrh metodiky nakladania s KO v rôznych typoch zástavby.
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