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Návrh na uznesenie č . ...../2018
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.
B: Schvaľuje
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.

Dôvodová správa
Všeobecný rámec:
Podľa údajov Štatistického úradu SR sa na Slovensku v roku 2016 zrecyklovalo len 23% komunálnych
odpadov (KO) a až 66% sa zneškodnilo na skládkach odpadov, ktoré je považované z hľadiska ochrany
životného prostredia za najhorší spôsob nakladania s odpadmi. Jedným zo záväzných cieľov odpadového
hospodárstva SR je, aby sa do roku 2020 na Slovensku recyklovalo aspoň 50 % komunálnych odpadov. Nový
súbor smerníc EÚ prijatý v apríli 2018 pod názvom „Balíček obehového hospodárstva“ zvyšuje požiadavku
recyklácie KO na 65% do roku 2035 a zavádza limit na skládkovanie na maximálnej úrovni 10%.
V posledných 5 rokoch sa v Košeci miera recyklácie KO pohybovala v rozmedzí 18 - 55% a miera
skládkovania odpadov 45 až 82%. Recyklácia KO na úrovni 55% sa dosiahla iba v roku 2017 a to najmä
z dôvodu zhodnotenia pomerne veľkého množstva bioodpadov zo zelene v danom roku. Tieto odpady však
boli vyprodukované a zhromažďované v priebehu niekoľkých predchádzajúcich rokov a preto bola celková
bilancia nakladania s odpadmi v danom roku štatisticky skreslená. Úroveň recyklácie odpadov v Košeci
reálne osciluje okolo 30% a úroveň skládkovania okolo 70%. Je preto žiaduce, aby sa aj v Košeci ustanovil
taký systém zberu odpadov, ktorý bude účinne motivovať občanov a iných pôvodcov KO k zvýšeniu miery
triedenia a kompostovania odpadov a k minimalizácii tvorby zmesového KO, ktorý skončí na skládke
odpadov.
Ako jedno z kľúčových opatrení na elimináciu skládkovania odpadov odporučila Slovensku Európska
komisia, ale aj analytici z Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií SR a Inštitútu environmentálnej
politiky pri Ministerstve životného prostredia SR, aby sa podstatne zvýšili poplatky za uloženie odpadov na
skládky odpadov. Tieto poplatky sú na Slovensku totižto druhé najnižšie v EÚ. Košeca momentálne platí
5,02 € za 1 tonu skládkovaných odpadov (pozn.: v Česku platia 20 €/t, najvyšší poplatok v EÚ je v Rakúsku
87 €/t). Momentálne sa nachádzame v stave, že Vláda SR schválila a predložila do parlamentu návrh
nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý výšku poplatkov za skládkovanie prudko zvyšuje
a určuje podľa dosiahnutej miery triedenia v danej obci (viď tabuľka nižšie). Od roku 2019 preto nízka
miera triedenia bude mať priamy finančný dopad na obecný rozpočet a pre obec bude znamenať zvýšenie
nákladov rádovo niekoľko tisíc EUR (ak sa v Košeci nezvýši úroveň triedenia a recyklácia KO aspoň o 20%).
Úroveň
vytriedenia
komunálneho
odpadu
<10%
10-20%
20-30%
30-40%
40-50%
50-60%
>60%

Sadzba za príslušný rok v eurách za tonu
2019

2020

2021

17
12
10
8
7
7
7

26
24
22
13
12
11
8

33
30
27
22
18
15
11

1.

Evidencia odpadov – krok k motivačnému a spravodlivému odpadovému hospodárstvu

Hlavným dôvodom návrhu Dodatku č. 2 k predmetnému VZN je zavedenie elektronickej evidencie
odpadov a prostredníctvom nej vytvoriť účinný predpoklad na:
- elimináciu očakávaných zvýšených nákladov na zneškodňovanie odpadov
- zvýšenie motivácie k triedeniu a kompostovaniu odpadov.
Skúsenosti ukazujú, že najefektívnejším spôsobom zvýšenia triedenia KO je zavedenie ekonomickej
motivácie pri platení miestneho poplatku za KO a DSO. Nevyhnutným predpokladom pred zavedením
ekonomickej motivácie je zavedenie adresnej evidencie zberov odpadov, prostredníctvom ktorej sa získa
ucelený obraz o nakladaní s kľúčovými druhmi odpadov (zmesový KO, papier, plasty, sklo, kovy a VKM) na
úrovni jednotlivých domácností, resp. platiteľov miestneho poplatku za KO a DSO. Údaje z evidencie bude
možné následne v budúcom období využiť na stanovenie priamych finančných stimulov (napr. zľavy
z poplatku) na zvýšenie triedenia a kompostovania, na adresnú komunikáciu s domácnosťami, ktoré
nedostatočne plnia povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva, a pod..
Stručný popis elektronickej evidencie odpadov:
Evidencia odpadov bude prebiehať spôsobom označenia všetkých zberných nádob a vriec
jednoznačným identifikátorom (vysokofrekvenčným RFID tagom, RFID nálepkou alebo nálepkou s QR
kódom), prostredníctvom ktorého bude nádoba alebo vrece jednoznačne a adresne evidované
v centralizovanom systéme vrátane druhu odpadu a objemu. Pri každom zbere odpadov od 1. januára 2019
sa snímacím zariadením zosníma identifikátor a zaeviduje sa tak každé jedno vysypanie nádoby, zber vreca
alebo balíčka VKM obalov. Tieto údaje budú podkladom pre budúce vyrubovanie poplatku za KO a DSO na
rok 2020, určovanie zliav z neho, ale aj presnú fakturáciu služieb zberovej spoločnosti.
Zberné nádoby na zmesový KO budú označené pripevneným pevným identifikátorom (RFID tagom),
zberné kontajnery na triedené zložky budú označené trvácnymi RFID nálepkami. Upevnenie zabezpečí
Obec. Vrecia a balíčky VKM obalov budú označované jednorazovými nálepkami. Výdaj a prideľovanie
nálepiek sa bude uskutočňovať priebežne na obecnom úrade podľa potrieb jednotlivých platiteľov poplatku
za KO a DSO a pred zberom si platitelia budú musieť vrecia označiť príslušnou nálepkou.
Hlavné prvky systému
Centrálny systém

RFID tagy / QR kódy

Snímacie zariadenia

Zhromažďuje všetky dáta
o nádobách, vreciach,
domácnostiach, poskytuje
štatistické výstupy

Slúžia na jednoznačné
označenie zberných nádob
a vriec

Zaznamenávajú vysypanie
zbernej nádoby, zber vreca,
zber VKM obalov

Výstupy evidencie a štatistiky
Výsledky evidencie z centrálneho systému sú zachytené v štatistických modeloch, ktoré zobrazujú
výkonnosť zberu (počet vyzbieraných nádob, hmotnosť odpadu a pod.) ako aj mieru triedenia za každú

evidovanú domácnosť alebo platiteľa. Evidenčný systém má funkcionalitu pre výpočet zliav z poplatku za KO
a DSO na základe dosiahnutej miery triedenia danej domácnosti/platiteľa poplatku.
Rozšírenie typov zberných nádob
Aby mohli platitelia poplatku za KO a DSO efektívnejšie ovplyvňovať údaje o produkcii svojho
zmesového KO, ktoré budú zaznamenávané evidenčným systémom a ovplyvňovať tým výšku budúcich zliav,
je potrebné rozšíriť možnosti na výber veľkosti zberných nádob na zmesový KO a tak lepšie prispôsobiť
veľkosť zbernej nádoby svojim potrebám. Okrem doteraz určených zberných nádob len o objeme 110
a 1100 litrov, sa navrhuje rozšírenie aj o možnosť používania 60, 120 a 240 l zberných nádob. Pre platiteľov
s nízkou produkciou zmesového KO, resp. pre tých, ktorým nepostačuje objem používanej zbernej nádoby,
sa navrhuje možnosť používania aj 30 l plastového vreca. Výrobu týchto vriec zabezpečí Obec Košeca
a budú sa predávať za výrobné náklady na obecnom úrade. 30 l vrecia naplnené odpadom sa budú môcť
vykladať buď ako doplnok k zbernej nádobe, alebo namiesto zbernej nádoby.

2.

Zberný dvor – úprava prevádzkovej doby (streda)

Z dôvodu časového posunu medzi letným a zimným časom, ktorý má vplyv na viditeľnosť na zbernom
dvore v závere prevádzkovej doby počas stredy, sa v § 4 ods. 3 navrhuje upraviť prevádzková doba od 14:00
do 18:00 h počas mesiacov marec až október a od 13:00 do 17:00 h počas mesiacov november až február.

3.

Zber skla (vrecia) samostatne.

Navrhuje sa oddeliť kalendárový zber vriec so sklom od spoločného zberu s kovmi, VKM a použitým
jedlým olejom a vykonávať zber skla počas samostatného zberového dňa spolu len s použitým jedlým
olejom. Táto úprava sa navrhuje z niekoľkých dôvodov. Zber 4 triedených zložiek počas jedného zberového
dňa je časovo, fyzicky, technicky, personálne a evidenčne náročný. Tieto zložky je potrebné nielen
zozbierať, ale aj dotriediť a preložiť do nádob a kontajnerov, z ktorých sa expedujú odberateľom. Pri
zberoch a následných činnostiach vypomáhajú kmeňovým zamestnancom obce aj „aktivační“ pracovníci.
Ich pracovná doba je však len 4 hodiny (7 – 11 h) a len 2 dni v týždni. Keď sa zberajú uvedené 4 zložky,
väčšinou sa do odchodu aktivačných pracovníkov nestihne vykonať ani len celý zber a zozbierané vrecia
zostávajú na zbernom dvore niekoľko dní a čakajú na dotriedenie. Zaberajú pri tom určitú plochu zberného
dvora, čím čiastočne obmedzujú pohyb vozidiel a techniky po dvore. Rozdelenie zberu 4 zložiek počas
jedného zberového dňa na 2 samostatné zbery po 2 zložkách je z personálno-prevádzkových a technických
dôvodov rozumnejšie.

4.

Zber šatstva a textilu – úprava stanovíšť.

V letných mesiacoch 2018 došlo k zmene zmluvného partnera obce pri vykonávaní zberu šatstva
a textilu. Pri zmene zmluvných podmienok sa dohodlo, že sa zmenia doterajšie stanovištia špeciálnych
kontajnerov tak, aby neboli sústredené iba na dvoch miestach, ale sa rozložia na viac stanovíšť, aby sa stali
pre občanov dostupnejšie.

