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Úvod 

Uznesením vlády Slovenskej republiky z 22.02.2012 bol schválený Program odpadového  

hospodárstva Slovenskej republiky na roky  2011 - 2015 ako základný koncepčný dokument a nástroj 

na postupné plnenie účelu odpadového hospodárstva podľa nových právnych predpisov v súlade 

s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa článku 4 smernice Európskeho parlamentu a rady 

2008/98 ES zo dňa 19.novembra 2008 o odpade a o zrušení niektorých smerníc.  

Program odpadového hospodárstva SR predstavuje strategický dokument v odpadovom hospodárstve 

Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015 . Bol vypracovaný v súlade požiadavkami trvalo 

udržateľného rastu a jeho obsah zodpovedá požiadavkám stanovených v legislatíve odpadového 

hospodárstva Slovenskej republiky , zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších právnych 

predpisov . 

       Dňa 14.11.2013 bola zverejnená Všeobecne záväzná vyhláška Okresného úradu Košice, ktorou sa 

ustanovuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015 

s účinnosťou od 29.11.2013. Pre pôvodcov odpadu, tak vyplýva povinnosť zo zákona o odpadoch 

spracovať POH pôvodcu.  

Program odpadového hospodárstva obce bol vypracovaný v súlade POH Košického kraja na roky 2011 

– 2015 .     

POH - program pôvodcu odpadu  vyplýva z povinnosti zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. 

o a zmene a do plnení niektorých zákonov a vyhl. č. 31O/2013 Z .z.   

 

Cieľom programu sú opatrenia na : 

a) predchádzanie vzniku  

b) príprava na opätovné použitie 

c) recyklácia 

d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie 

e) zneškodňovanie 
 

      Program pôvodcu odpadu ( ďalej len POH ) je vypracovaný v súlade so záväznou časťou programu 

Slovenskej republiky, záväznou časťou kraja pri nakladaní s určenými druhmi a množstvami odpadov 

( prúdy odpadov )  a opatrení na znižovanie biologicky rozložiteľných odpadov, odpadov z obalov, 

množstva polychlorovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení a opatrenia na ich dosiahnutie, 

vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení, využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti 

v oblasti nakladania s odpadmi. 

 

1. Základné údaje mesta 

 
Mesto Krompachy sa nachádza na Strednom Spiši, v údolí rieky Hornád, v nadmorskej výške 360-450 

m. Leží na styku troch horských celkov. Severne sú to Levočské vrchy a masív Branisko (najvyšší bod 

je Sľubica 1129 m. n. m.), na juhu Volovské vrchy, ktoré sú súčasťou Slovenského Rudohoria. 

Terénna konfigurácia má všetky znaky stredohorského pásma. Mesto je zo všetkých strán zovreté 

horskými masívmi s vrcholmi v nadmorskej výške 900 - 1100 m. 

Medzi najvýznamnejšie pamiatky v meste Krompachy patrí klasicistický rímskokatolícky kostol sv. 

Jána Evanjelistu z roku 1774, evanjelický kostol, kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1776, 

baroková kúria zo 17. storočia rekonštruovaná na penzión, pamätník Krompašskej vzbury a 

administratívna budova bývalých železiarní, starý železiarsky hámor na Starej Maši a prvá vodná 

elektráreň na východnom Slovensku . 

Prírodné podmienky predurčili mestu prevažne priemyselný charakter. Najväčším podnikom je firma 

PANASONIC AVC Networks Slovakia, ktorá vyrába spotrebnú elektroniku zn. Panasonic. 

SLOVENSKÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY a.s. vyrábajúce široký sortiment 

elektrotechnických prístrojov pre použitie v priemysle ale aj domácnosti. KOVOHUTY a.s. 

Krompachy sú súčasťou rakúskej firmy Montanwerke A. G. Brixlegg, spracúvajú druhotné suroviny s 

obsahom medi na medený drôt. Výrobky z liatiny sú zase hlavným programom firmy ZLIEVAREŇ 

SEZ a.s. Medzi významné podniky, ktoré pôsobia na území mesta patrí aj ZINKÓZA, s. r. o. a 

HASMA, s. r. o. . 
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Mesto Krompachy je zriaďovateľom dvoch základných škôl a troch materských škôl na území mesta 

Krompachy . 

Na základných a materských školách sú zriadené aj školské jedálne s výdajom stravy. 

 

1.1. Názov mesta :  Krompachy   

1.2.  Identifikačné číslo obce: 00 329 282 

1.3.  Okres:  Spišská Nová Ves       

1.4.  Počet obyvateľov obce k 1.1.2014: 8820 

1.5.  Rozloha katastrálneho územia mesta: 2288 ha 

1.6.  Obdobie na ktorý sa program vydáva: 2011 - 2015  

 

2. Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva 

 

Každá ľudská činnosť, výrobná i spotrebiteľská, je sprevádzaná vznikom odpadov a ich hromadenie 

predstavuje vážny zásah do životného prostredia. 

Generálnym právnym predpisom Slovenskej republiky v odpadovom hospodárstve je zákon č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o odpadoch“). 

V širších súvislostiach nakladanie s odpadmi upravuje celý rad všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

Slovenská legislatíva pod pojmom odpad rozumie hnuteľnú vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa 

jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Príloha č. 1 

k zákonu č. 223/2001 medzi odpady radí napr. výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie, 

výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti, výrobky po záručnej lehote, znehodnotené alebo 

znečistené materiály, zariadenia, odpad po čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery, 

nepoužiteľné súčiastky, odpad z priemyselných procesov a podobne. 

 

Mesto Krompachy je ako samosprávny orgán v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve 

zodpovedným subjektom za zabezpečovanie povinnosti v oblasti nakladania s komunálnymi  a 

drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na jej území . Mesto Krompachy riadi a zabezpečuje 

nakladanie s komunálnym odpadom na území obce v súlade zo zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia Mesto Krompachy č.5/2013 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesto Krompachy.    

 

Program odpadového hospodárstva Mesto Krompachy (ďalej len „POH obce“) je spracovaný v súlade 

s osnovou programu pôvodcu odpadu a programu obce uverejnenou v prílohe č. 4 k vyhláške MŽP SR 

č. 310/2013 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Vývoz komunálneho odpadu 

a drobného stavebného odpadu na území mesta sa realizuje prostredníctvom spoločnosti Ekover, s.r.o. 

Spišské Vlachy. Mesto krompachy je členom združenia miest a obcí pre separovaný zber SEZO – 

Spiš, ktoré slúži  na prípravu a realizáciu separovaného zberu odpadov. Mesto Krompachy zatiaľ nemá 

zriadený zberný dvor  ani obecné kompostovisko . 

 

Zdrojom komunálnych odpadov v obci sú občania a podnikateľské subjekty, ktoré majú na území 

mesta svoje prevádzky . V Mesto Krompachy je zavedený zber komunálnych odpadov  a triedený zber 

nasledovných druhov odpadov : papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály a 

textil  .    

U nebezpečných odpadov je zabezpečovaný zber žiariviek,  vyradených zariadení obsahujúcich 

chlófluorované uhľovodíky, vyradených elektrických a elektronických zariadení  a použitých batérií 

prostredníctvom spoločnosti Ekover s.r.o. Spišské Vlachy . 

Celá produkcia zmesového komunálneho odpadu (katalógové č. 20 03 01), objemného odpadu 

(katalógové č. 20 03 07)  a drobného stavebného odpadu (katalógové č. 17 09 04) je skládkovaná na 

regionálnej skládke na nie nebezpečný odpad Kúdelník II., ktorú prevádzkuje spoločnosť Brantner 

Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves . 
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Množstvo odpadov v tonách 

Druh odpadu /rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Zmesový komunálny odpad 1308 1325 1982,46 1992,3 2009,06 

Papier 0,2 0,26 48,17 49,86 51,67 

Sklo 0,20 0,23 34,52 37.52 43,35 

Plasty 0,07 0,10 11,14 10, 04 10,21 

Kovy  - - 0,21 4,75 9,64 

VKM - - 0,27 5,48 8,46 

Vyradené zariadenia 
obsahujúce chlófluorované 
uhľovodíky 

 
- 

. 
 - 

 
- 

. 
 - 

 
1,45 

Batérie a akumulátory 
 
- 

 

.  
- 

 
- 

 
- 

 
0,150 

Vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia 

- -. - - 0,52 

Zmiešané odpady zo 
stavieb a demolácií 

- -. - - 25,86 

Žiarivky 
- - - - 0,010 

Biologicky rozložiteľný 
odpad 

- - - - 29,6 

 
Spolu: 

 
1308,47 

 
1325,59 

 
2076,77 

 
2099,95 

 
2243,92 

 

 
Množstvo odpadov v tonách 

Druh odpadu /rok 2010 2011 2012 2013  

Zmesový komunálny odpad 2036,53 2081,62 2087,170 1959,21  

Objemný odpad 71,92 - - 27,93  

Papier 38,050 34,147 51,591 26,957  

Sklo 33,100 65,265 44,724 121,167  

Plasty 6,9 19,961 15,357 11,64  

Kovy 13,18 9,968 8,326 3,366  

VKM 10,55 7,84 6,356 2,277  

Biologicky rozložiteľný KO 
(mimo prevádzkovateľov 
kuchyne) – BRKO 

 
35,110 

 
- 

 
- 

 
20,17 

 

Biologicky rozložiteľný 
kuchynský a reštauračný 
odpad 

 
0,1 

 
- 

 
- 

 
0,5 

 

 Vyradené zariadenia 
obsahujúce chlófluorované 
uhľovodíky 

 
0,060 

 
0,410 

 
0,030 

 

 
0,85 

 

 
Batérie a akumulátory 
 

 
- 

 
0,007 

 
- 

 
- 

 

 
Žiarivky 
 

 
0,010 

 
0,033 

 
0,045 

 
0,015 
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Vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia 
 

 
1,040 

 
1,102 

 
2,712 

 
4,318 

 

Zmiešané odpady zo 
stavieb a demolácií 

 
47,230 

 
60,67 

 
13,03 

 
22,0 

 

 

 
Spolu: 
 

 
2346,63 

 
2283,023 

 
2229,341 

 
2204,900 

 

 

Mesto triedením komunálnych odpadov zvyšuje v konečnom dôsledku množstvo zhodnoteného 

odpadu. Najvyššie množstvo v rámci zhodnocovaných odpadov má sklo (katalógové č. 20 01 02). 

 

Nakladanie s odpadmi v meste Krompachy za roky 2006 - 2013 : 

 

Odpady vyprodukované v roku 2006: 

 
Komodity odpadov 

a kategória 

Kód 

odpadu 

Množstvo 

odpadu 
Zhodnotenie Zneškodnenie Iné 

materiálovo Energeticky spaľovaním  skládkovaním  

/t/ % % % % % 

1. Kompozitné obaly 

(O) 

 

150105 
 
- 

 
- 

    

2. Zmesový 

komunálny odpad 

(O) 

 

200301 

 

1325,0 

 

- 

   

100 

 

3. Papier a lepenka 

(O) 

200101 0,26 100     

4.  Sklo (O) 200102 0,23 100     

5. Plasty (O) 200139 0,10 100     

6.  Kovy (O) 200140 - -     

 

Odpady vyprodukované v roku 2007: 

 
Komodity odpadov 

a kategória 

Kód 

odpadu 

Množstvo 

odpadu 
Zhodnotenie Zneškodnenie Iné 

materiálovo Energeticky spaľovaním  skládkovaním  

/t/ % % % % % 

1. Kompozitné obaly 

(O) 

150105 0,27 100     

2. Zmesový 

komunálny odpad 

(O) 

200301 1982,46 -   100  

3. Papier a lepenka 

(O) 

200101 48,17 100     

4.  Sklo (O) 200102 34,52 100     

5. Plasty (O) 200139 11,14 100     

6.  Kovy (O) 200140 0,21 100     

 

Odpady vyprodukované v roku 2008: 

 
Komodity odpadov Kód Množstvo Zhodnotenie Zneškodnenie Iné 
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a kategória odpadu odpadu materiálovo energeticky spaľovaním  skládkovaním  

/t/ % % % % % 

1. Kompozitné obaly 

(O) 

150105 5,48 100   -  

2. Zmesový 

komunálny odpad 

(O) 

200301 1992,2  
- 

   

100 

 

3. Papier a lepenka 

(O) 

200101 48,96 100     

4.  Sklo (O) 200102 37,52 100     

5. Plasty (O) 200139 10,04 100     

6.  Kovy (O) 200140 4,75 100     

 

Odpady vyprodukované v roku 2009: 

 
Komodity odpadov 

a kategória 

Kód 

odpadu 

Množstvo 

odpadu 

Zhodnotenie Zneškodnenie Iné 

materiálovo Energeticky spaľovaním  skládkovaním 

/t/ % % % % % 

1. Kompozitné obaly 

(O) 

150105 8,46 100 - - - - 

2. Zmesový 

komunálny odpad 

(O) 

200301 2009,06 - - - 100 - 

3. Papier a lepenka 

(O) 

200101 51,67 100 - - - - 

4.  Sklo (O) 200102 43,35 100 - - - - 

5. Plasty (O) 200139 10,21 100 - - - - 

6.  Kovy (O) 200140 9,64 100 - - - - 

7. Vyradené 

zariadenia 

obsahujúce 

chlófluorované 

uhľovodíky (N) 

200123 1,46  
- 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

8. Batérie 

a akumulátory (N) 

200133 0,15 100     

9. Vyradené 

elektrické 

a elektronické 

zariadenia (N) 

2001035 0,46 100 - - - - 

10. Vyradené 

elektrické 

a elektronické 

zariadenia (O) 

200136 0,060 100 - - - - 

11. Zmiešané odpady 

zo stavieb (O) 

170904 25,86 - - - 100  

12. Biologicky 

rozložiteľný 

komunálny odpad  

(O) 

200201 29,6 - - - - 100 

13. Žiarivky a iný 

odpad obsahujúci 

ortuť  (N) 

200121 0,010 100 - - - - 
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Odpady vyprodukované v roku 2010: 
 

Komodity odpadov 

a kategória 

Kód 

odpadu 

Množstvo 

odpadu 

Zhodnotenie Zneškodnenie Iné 

materiálovo Energeticky spaľovaním  skládkovaním 

/t/ % % % % % 

1. Kompozitné obaly 

(O) 

 

150105 

 

10,55 

 

100 

 

- 

 

- 
 
- 

 

- 

2. Zmesový 

komunálny odpad 

(O) 

 

200301 

 

2108,45 

 

- - -  

100 

- 

3. Papier a lepenka 

(O) 

200101 38,050 100 - - - - 

4.  Sklo (O) 200102 33,10 100 - - - - 

5. Plasty (O) 200139 6,9 100 - - - - 

6.  Kovy (O) 200140 13,18 100 - - - - 

7. Vyradené 

zariadenia 

obsahujúce 

chlófluorované 

uhľovodíky (N) 

200123 - 

 
- - - - - 

8. Žiarivky a iný 

odpad obsahujúci 

ortuť  (N) 

200121 0,010 100 - - - - 

9. Vyradené 

elektrické 

a elektronické 

zariadenia (N) 

2001035 1,04 100 - - - - 

10. Vyradené 

elektrické 

a elektronické 

zariadenia (O) 

2001036 - - - - - - 

11. Biologicky 

rozložiteľný odpad 

200201 38,05 - - - - 100 

12. Biologicky 

rozložiteľný 

kuchynský 

a reštauračný 

odpad 

200108 - - - - - - 

13. Zmiešané odpady 

zo stavieb (O) 

170904 47,23 - - - 100 - 

 

Odpady vyprodukované v roku 2011: 
 

Komodity odpadov 

a kategória 

Kód 

odpadu 

Množstvo 

odpadu 

Zhodnotenie Zneškodnenie Iné 

materiálovo Energeticky spaľovaním  skládkovaním 

/t/ % % % % % 

1. Kompozitné obaly 

(O) 

150105 7,84 100 - - - - 

2. Zmesový 

komunálny odpad 

(O) 

 

200301 

 

2071,62 
 
- 

 

- 

 

- 

 

100 

 

- 

3. Papier a lepenka 

(O) 

200101 34,147 100 - - - - 
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4.  Sklo (O) 200102 65,265 100 - - - - 

5. Plasty (O) 200139 19,961 100 - - - - 

6.  Kovy (O) 200140 9,968 100 - - - - 

7. Vyradené 

zariadenia 

obsahujúce 

chlófluorované 

uhľovodíky (N) 

200123 0,41 100 - - - - 

8. Žiarivky a iný 

odpad obsahujúci 

ortuť  (N) 

200121 0,033 100 - - - - 

9. Vyradené 

elektrické 

a elektronické 

zariadenia (N) 

2001035 0,980 100 - - - - 

10. Vyradené 

elektrické 

a elektronické 

zariadenia (O) 

200136 0,122 100 - - - - 

11. Zmiešané odpady 

zo stavieb 

a demolácií (O) 

170904 62,67 - - - 100 - 

12. Batérie 

a akumulátory (N) 

200133 0,007 100 - - - - 

13. Biologicky 

rozložiteľný odpad 

200201 - - - - . - 

 

Odpady vyprodukované v roku 2012: 
 

Komodity odpadov 

a kategória 

Kód 

odpadu 

Množstvo 

odpadu 

Zhodnotenie Zneškodnenie Iné 

materiálovo Energeticky spaľovaním  skládkovaním 

/t/ % % % % % 

1. Kompozitné obaly 

(O) 

150105 6,356 100     

2. Zmesový 

komunálny odpad 

(O) 

 

200301 

 

2087,17 
 
- 

 

- 

 

- 

 

100 

 

- 

3. Papier a lepenka 

(O) 

200101 51,591 100 - - - - 

4.  Sklo (O) 200102 44,724 100 - - - - 

5. Plasty (O) 200139 15,357 100 - - - - 

6.  Kovy (O) 200140 8,326 100 - - - - 

7. Vyradené 

zariadenia 

obsahujúce 

chlófluorované 

uhľovodíky (N) 

200123 0,030 100 - - - - 

8. Žiarivky a iný 

odpad obsahujúci 

ortuť  (N) 

200121 0,045 100 - - - - 

9. Vyradené 

elektrické 

a elektronické 

zariadenia (N) 

2001035 1,7 100 - - - - 
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10. Vyradené 

elektrické 

a elektronické 

zariadenia (O) 

200136 1,012 100 - - - - 

11. Zmiešané odpady 

zo stavieb 

a demolácií (O) 

170904 13,03 - - - 100 - 

12. Biologicky 

rozložiteľný odpad 

200201 - - - - - - 

 

Odpady vyprodukované v roku 2013: 
 

 

Komodity odpadov 

a kategória 

Kód 

odpadu 

Množstvo 

odpadu 

Zhodnotenie Zneškodnenie Iné 

materiálovo Energeticky spaľovaním  skládkovaním 

/t/ % % % % % 

1. Kompozitné obaly 

(O) 

150105 2,277 100 - - - - 

2. Zmesový 

komunálny odpad 

(O) 

 

200301 

 

1986,14 
 
- 

 

- 

 

- 

 

100 

 

- 

3. Papier a lepenka 

(O) 

200101 26,957 100 - - - - 

4.  Sklo (O) 200102 121,167 100 - - - - 

5. Plasty (O) 200139 11,64 100 - - - - 

6.  Kovy (O) 200140 3,366 100 - - - - 

7. Vyradené 

zariadenia 

obsahujúce 

chlófluorované 

uhľovodíky (N) 

200123 0,85 100 - - - - 

8. Vyradené 

elektrické 

a elektronické 

zariadenia (N) 

2001035 0,98 100 - - - - 

9. Vyradené 

elektrické 

a elektronické 

zariadenia (O) 

200136 3,38 100 - - - - 

10. Objemný odpad 

(O) 

200307 - - - - - - 

11. Biologicky 

rozložiteľný 

komunálny odpad 

( (O) 

200201 20,017 - - - 

 

- 100 

12. Biologicky 

rozložiteľný 

kuchynský a rešt. 

odpad  (O) 

200108 0,5 - - - - 100 

 

 

Používané zariadenia na zhodnocovanie, úpravu a zneškodňovanie odpadov 

 

Na území  mesta Krompachy sa vykonáva zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov prostredníctvom oprávnenej organizácie – 

Ekover, s.r.o. Spišské Vlachy. ktorá má na vykonávanie tejto činnosti s mestom  uzatvorenú zmluvu 
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v zmysle § 39 ods. 10 zákona o odpadoch (ďalej len „oprávnená organizácia). 

 

Na skládku nie nebezpečného odpadu Kúdelník II – 2. etapa , ktorej prevádzkovateľom je Brantner 

Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves  sú ukladané hlavne druhy odpadov ako sú objemný odpad, zmesový 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

 

 Triedený zber komunálnych odpadov 

V meste Krompachy sa celoplošne triedia tieto druhy odpadov: 

 papier a lepenka (20 01 01) 

 sklo (20 01 02) 

 plasty (20 01 39) 

 kovy (20 01 40) 

 kompozitné obaly (15 01 05) 

 

Údaje o množstve komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych 

odpadov uvádzame v predchádzajúcich tabuľkách.  

Na triedený zber plastov, papiera a skla v častiach s individuálnou bytovou výstavbou sú určené zberné 

vrecia. Zber plastov, kovov, VKM, papiera a skla v rodinných domoch sa vykonáva raz mesačne. 

Vrecia sú po vyprázdnení vrátené späť užívateľovi. 

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si zber a likvidáciu vytriedených zložiek odpadov 

vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania (napr. obalové 

materiály) zabezpečujú na vlastné náklady na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou tak, 

aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a ich okolia. 

Materiálové zhodnotenie vytriedených odpadov je 100% a zabezpečuje ho viac subjektov. 

 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (20 02 01) je zhodnocovaný priamo na vlastných 

kompostoviskách pri rodinných domoch . Odpad z verejných priestorov parkov je zhodnocovaný na 

kompostárni v Spišskej Novej Vsi . 

Mesto Krompachy, ako zriaďovateľ zariadení spoločného stravovania pri základných školách, 

materských školách  na území Mesto Krompachy zabezpečuje likvidáciu kuchynského a reštauračného 

odpadu prostredníctvom subjektu, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom. 

 

Mesto Krompachy  nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov 

pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad pre domácnosti a to z dôvodu, že je to pre 

mesto ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno 

pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice 

sadzby miestneho poplatku.  

 

3.Vyhodnotenie predchádzajúceho programu POH za obdobie rokov 2005 - 2010 

Vyhodnotenie  Programu odpadového hospodárstva Mesto Krompachy do roku 2005 

 

Cieľ Opatrenie Vyhodnotenie plnenia 

Vybudovanie účinnejšieho 

systému zberu jednotlivých 

vytriedených zložiek 

komunálnych odpadov 

Do roku 2010 zvýšiť množstvo 

zberných nádob na zber 

vytriedených zložiek 

komunálnych odpadov pre 

obyvateľov 

Cieľ bol v danom období 

splnený nákupom a umiestnením 

nádob na zber druhotných 

surovín 

Zvýšenie množstva 

vytriedených odpadov 

Za obdobie rokov 2005 – 2010 

zvýšiť percentuálne 

zhodnotenie odpadov  

Cieľ bol v danom období 

splnený 
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V roku 2005 bolo vyseparovaných 0,47 t druhotných surovín , v roku 2010 to bolo už 101,78 t 

druhotných surovín čo predstavuje   11,54  kg∕obyvateľa . 

Mesto Krompachy  pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi bude aj naďalej vytvárať 

podmienky na ich efektívne zhodnocovanie s cieľom minimalizácie množstva odpadov.  

 

4. Záväzná časť POH mesta Krompachy 

 

Záväzná časť je členená v súlade s POH Košického kraja pre roky 2011 – 2015 na jednotlivé prúdy 

odpadov v členení na komodity a kategórie odpadov, ktoré obsahujú ciele a opatrenia pre dosiahnutie 

účelu odpadového hospodárstva a zabezpečenie pokroku v tejto oblasti. 

Účel a ciele odpadového hospodárstva SR sú stanovené zákonom o odpadoch: Účelom odpadového 

hospodárstva je: 

 Predchádzanie vzniku odpadov 

 Zhodnocovanie odpadov recykláciou alebo opätovným použitím (materiálové zhodnotenie) 

 Využívanie odpadov ako zdroj energie (energetické zhodnotenie) 

 Zneškodňovanie odpadov 

 

Komodity pre záväznú časť POH mesta Krompachy 

 

Výber prúdov odpadov pre záväznú časť POH mesta Krompachy do roku 2015 je v súlade so 

záväznou časťou POH Košického kraja. 

 

4.1 Predpokladaný vznik odpadov a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v roku 2010 –

východiskový rok 

 

 

Komodity odpadov a 

kategória 

 

 

Kód 

odpadu 

 

Množstvo 

odpadu 

Zhodnotenie Zneškodnenie  

   Iné 

materiálovo energeticky  skládkovaním  

(t) % %  % % 

1. Zmesový 

komunálny odpad 

(O) 

200301 2108,45 - 200301 - 100 - 

2. Zmiešaný odpad zo 

stavieb a demolácií 

(O) 

170904 47,23 - 200301 - 100 - 

3. Papier a lepenka 

(O) 

200101 38,050 100     

4.  Plasty (O) 200139 6,9 100     

5. Sklo (O) 200102 33,10 100     

6. Kovy (O) 200140 13,18 100     

7. Kompozitné obaly 

(O) 

150105 10,55 100     

8. Vyradené 

elektrické 

a elektronické 

zariadenia (N) 

200135 1,04 100 - - - - 

9. Vyradené 

zariadenia 

obsahujúce 

chlórflorované 

uhľovodíky (N) 

200123 - - - - - - 
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10 Vyradené 

elektrické 

a elektronické 

zariadenia (O) 

200136 - - - - - - 

11 Biologicky 

rozložiteľný odpad 

200201 38,05 - - - - 100 

12 Biologicky 

rozložiteľný 

kuchynský 

a reštauračný odpad 

200108 - - - - - - 

13

. 

Žiarivky a iný 

odpad ortuť 

200121 0,010 100 - - - - 

 

Predpokladaný vznik odpadov a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v roku 2015 

      Cieľový rok 

 

Komodity odpadov a 

kategória 

 

 

Kód 

odpadu 

 

Množstv

o 

odpadu 

Zhodnotenie Zneškodnenie  

   Iné 

materiálovo energeticky  skládkovaním  

(t) % %  % % 

1. Zmesový 

komunálny odpad 

(O) 

200301 2050,0 - 200301  100 - 

2. Zmiešaný odpad zo 

stavieb a demolácií 

(O) 

170904 30,0 -   100 - 

3. Papier a lepenka 

(O) 

200101 40,5 100     

4.  Plasty (O) 200139 114,0 100     

5. Sklo (O) 200102 125,0 100     

6. Kovy (O) 200140 14,0 100     

7. Kompozitné obaly 

(O) 

150105 10,5 100     

6. Vyradené 

elektrické 

a elektronické 

zariadenia (N) 

200135 1,5 100     

7. Vyradené 

zariadenia 

obsahujúce 

chlórflorované 

uhľovodíky (N) 

200123 1,0 100     

8. Vyradené 

elektrické 

a elektronické 

zariadenia (N) 

200136 3,5 100     

9. Biologicky 

rozložiteľný odpad 

200201 45,0 80   5 15 
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10 Biologicky 

rozložiteľný 

kuchynský 

a reštauračný 

odpad 

200108 0,5 80   15 5 

11. Žiarivky a iný 

odpad ortuť 

200121 0,010 100 - - - - 

 

V roku 2010 mesto Krompachy vyprodukovala 2108,45 t komunálnych odpadov. Do roku 2015 

predpokladáme, že celkové množstvo komunálneho odpadu na území obce sa zníži  na cca 2050,0  ton 

z dôvodu intenzifikácie separovaného zberu druhotných surovín a biologických odpadov . 

 

4.2  Ciele a opatrenia na zníženie vzniku odpadov 

 

V súlade s POH Košického kraja sú stanovené ciele pre nasledujúce prúdy odpadov: 

 

 komunálne odpady a biologicky rozložiteľné komunálne odpady 

 biologické odpady 

 elektroodpad 

 odpady z obalov 

 použité batérie a akumulátory 

 staré vozidlá 

 opotrebované pneumatiky 

 stavebný a demolačný odpad 

 odpady s obsahom PCB 

 odpadové oleje 

 

Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady 

 

V súlade s platnou legislatívou sú pre komunálne odpady a biologicky rozložiteľné komunálne odpady 

stanovené tieto ciele: 

 

 do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako 

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

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

 

 do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

na 50% z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

vzniknutých v roku 1995, 

 

 do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

na 45% z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

vzniknutých v roku 1995, 

 do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

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

vzniknutých v roku 1995. 

 

Ostatné vznikajúce odpady 

 

Pre ostatné vznikajúce odpady sú stanovené nasledovné ciele: 

 

1. Materiálové zhodnotenie 
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Zvýšiť celkové materiálové zhodnotenie odpadov. 

 

Opatrenia: 

 

- podporovať materiálové zhodnotenie odpadov implementáciou ekonomického nástroja 

- zabezpečiť efektívnejšie triedenie odpadov (plastov, papiera a skla) priamo pri ich vzniku 

- zabezpečiť kvalitnejšie triedenie odpadov 

 

 

2. Zneškodňovanie spaľovaním 

 

Zvýšenie zneškodňovania nebezpečných odpadov spaľovaním. 

 

Opatrenia: 

 

- zabezpečenie spaľovania odpadov v spaľovniach s energetickým využitím 

- zabezpečiť podľa možností zneškodňovanie nebezpečného odpadu spaľovaním pred 

skládkovaním 

 

3. Zneškodňovanie skládkovaním 

 

Zníženie zneškodňovania odpadov skládkovaním. 

 

Opatrenia: 

 

- vytvoriť podmienky na rozšírenie a skvalitnenie triedenia zhodnotiteľných odpadov z papiera, 

plastov, skla a dreva 

- zníženie zneškodňovania odpadov z obalov implementáciou zákona o obaloch a zvýšenia ich 

zhodnotenia 

 

 

Opatrenia obce na zníženie vzniku odpadov 

 

Vznik a množstvo odpadov v rámci obce  je ovplyvnené viacerými faktormi, napr.: 

 hustotou osídlenia 

 vekovou skladbou obyvateľov obce ako aj osôb študujúcich a pracujúcich na jeho území 

 kúpyschopnosťou obyvateľov obce a jeho okolia 

 zamestnanosťou 

 infraštruktúrou 

 geografickou polohou mesta 

 

Z hľadiska predpokladaného vzniku odpadov do roku 2015 je pre mesto  komplikovanejšie stanoviť 

tvorbu odpadov ako napr. pre podnikateľský subjekt. 

Mesto Krompachy ako právnický subjekt bude vytvárať čo najlepšie podmienky pre obyvateľov 

mesta, aby nedochádzalo k nakladanie s odpadmi v rozpore s aktuálnou legislatívou zo strany občanov 

i zo strany podnikateľských subjektov v katastrálnom území mesta. 

 

 

Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre mesto  podľa cieľov stanovených v krajskom POH : 

Opatrenia na podporu opätovného použitia a recyklácie komunálnych odpadov: 

 obce musia informovať svojich občanov o nových systémoch nakladania s odpadmi v zmysle 

novej hierarchie odpadového hospodárstva 

 zaviesť účinný separovaný zber kuchynského, reštauračného odpadu a biologicky 

rozložiteľných z verejnej a súkromnej zelene záhrad a parkov v súlade so Stratégiou znižovania 

ukladania biologických rozložiteľných komunálnych odpadov na skládky odpadov schválenou 
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uznesením Vlády SR č. 904∕2010 zo dňa 15.12.2010 

Opatrenia na zníženie skládkovania biologicky  rozložiteľných komunálnych odpadov na dosiahnutie 

cieľov pre biologické odpady : 

 podporovať komunitné kompostovanie  

 podporovať zavedenie systému evidencie a kontroly nakladania s biologicky rozložiteľnými 

odpadmi v komunálnych odpadoch v obciach  

 podporovať projekty na materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 

a biologických odpadov vrátane komunitného kompostovania pridelením finančnej podpory 

z prostriedkov EÚ a Enviromentálneho fondu  

 podporovať výstavbu integrovaných centier na materiálové a energetické zhodnocovanie 

komunálnych odpadov 

Oblasť elektroodpadov: 

 spoluprácou výrobcov a samosprávy zlepšiť úroveň oddeleného zberu elektroodpadov na 

územiach obcí  

 podporovať informačné kampane zamerané na zvýšenie informovanosti obyvateľstva 

o zákaze zneškodňovania predovšetkým malých domácich spotrebičov spolu s netriedením  

komunálnych odpadom 

Oblasť opotrebovaných pneumatík : 

  zlepšiť systém zberu opotrebovaných pneumatík 

     

Vlastné ciele obce : 

 predchádzanie vzniku odpadov 

 zhodnocovanie odpadov recykláciou alebo opätovným použitím (materiálové zhodnotenie) 

 zaviesť zber bioodpadov 

 zvýšiť počet separovane zbieraných odpadov 

 zvýšiť zhodnocovanie bioodpadov ( pri domovom kompostovaní ) 

 opatrenia na vznik nelegálnych skládok odpadov ( rampy, kamery ) 

 environmentálna výchova  ( prednášky, školenia, propagácia )   

 pripraviť, vybudovať a prevádzkovať zberný dvor pre občanov mesta Krompachy v termíne do 

roku 2016 

 

4.3. Údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov  

a o zabezpečení triedeného zberu komunálnych odpadov 

 

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území 

mesta, zodpovedá mesto. 

Každý je povinný komunálny odpad zhromažďovať, triediť a odovzdávať k využitiu a zneškodňovaniu 

podľa systému stanoveného Všeobecne záväzným nariadením Mesta Krompachy č. 5/2013 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  . 

 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi 

 

Fyzické osoby (občania):  

 

Na území mesta je zavedený intervalový zber komunálneho odpadu z domácností podľa 

harmonogramu zberu vypracovaného oprávnenou organizáciou. Zber tohto odpadu sa uskutočňuje 

v intervale 1 – krát za  2 týždenne v zástavbe s individuálnou bytovou výstavbou . Vo výnimočných 

prípadoch môže  mesto nariadiť zber tohto odpadu aj nad rámec tohto intervalu. 

 

Na území mesta  sa používajú na zber komunálneho odpadu z domácností tieto typy zberných nádob: 

a) 110 a120 litrové kovové a plastové zberné nádoby pre rodinné domy, 

b) 1100 l BOBOR 

c) veľkoobjemové kontajnery  
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Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi a objemnými odpadmi 

 

Mesto  zabezpečuje na svoje náklady podľa potreby, najmenej 2 krát do roka, zber a prepravu 

drobných stavebných odpadov a objemných odpadov od obyvateľov mesta (z určených stanovíšť) na 

účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenie a to za predpokladu, že drobný stavebný odpad a objemný 

odpad vznikol na území mesta. 

 

Oprávnená organizácia v spolupráci s obcou oznámi miestne obvyklým spôsobom (internetová stránka 

obce, rozhlas) termín zberu. Zber drobného stavebného odpadu ako aj objemného odpadu sa uskutoční 

prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na stanovištiach určených 

obcou . 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad, parku a cintorína 

 

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sú pôvodcovia povinní prednostne kompostovať, pokiaľ 

nemajú iné využitie. 

 

Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, 

alebo ukladať vedľa nich a zneškodňovať tento druh odpadu spaľovaním. 

 

Triedený zber odpadov 

 

Na triedený zber papiera, plastov, kovov, VKM, skla, ktorých pôvodcami sú obyvatelia mesta  v 

častiach s individuálnou bytovou výstavbou sú určené zberné vrecia. Zber plastov, papiera, VKM a 

skla v rodinných domoch sa vykonáva raz mesačne. Vrecia sú po vyprázdnení vrátené späť 

užívateľovi. U bytových domov sú určené 1300 l nádoby a ich vyprázdnenie je zabezpečené 

inviduálne podľa potreby . 

 

 

4.4. Opatrenia na zabezpečenie informovanosti občanov o triedenom zbere komunálnych 

odpadov z obalov a o význame značiek , ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť. 

 

Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta, hlavne na úrovni materských a základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy  a to prostredníctvom kampaní zameraných na 

túto oblasť.  

 

 

5. Smerná časť programu 

 

Mesto Krompachy  v čase platnosti tohto POH neuvažuje v vybudovaním nových zariadení na 

zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov.  

Mesta Krompachy  bude v budúcnosti hľadať ďalšie rezervy v triedení vznikajúcich odpadov, pričom 

triedenie bude zamerané hlavne na odpady smerujúce k ich ďalšiemu zhodnoteniu (papier, sklo, plasty, 

VKM a biologicky rozložiteľný odpad). 

 

Umiestnenie nových zariadení sa bude riadiť princípom blízkosti a sebestačnosti vo väzbe na 

ekonomickú efektívnosť. 

Na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad, parku, z údržby verejnej 

zelene a z cintorína bude mesto  aj naďalej využívať kompostáreň, ktorú prevádzkuje mesto Spišská 

Nová Ves . Tento druh odpadu je v komunálnom odpade zastúpený v závislosti na ročnom období 30 – 

rozložiteľných odpadov ukladaných do nádob na zber zmesového komunálneho odpadu. 

V súčasnej dobe môžu občania mesta Krompachy  odovzdať elektroodpad prostredníctvom spoločnosti 

Ekover, s.r.o. Spišské Vlachy. 

Nebezpečné zložky z KO budú zozbierané zbierané prostredníctvom spoločnosti Ekover, s.r.o. Spišské 

Vlachy . 



18 

 

Mesto Krompachy  bude pokračovať vo zvyšovaní právneho povedomia obyvateľov obce oblasti 

nakladania s komunálnymi odpadmi, s významom triedenia a zhodnocovania odpadov a s jeho 

pozitívnym vplyvom na životné prostredie. 

 

5.1  Údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov v okruhu cca 30 km : 

Zariadenia na zneškodňovanie odpadov : 

- skládka Kúdelník II – 2. Etapa, prevádzkovateľ Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves 

- skládka na inertný odpad , prevádzkovateľ SABAR s.r.o. Markušovce 

 

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov : 

Ekover, s.r.o. Spišské Vlachy 

Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves 

KOVOZBRR s.r.o. Spišská Nová Ves 

Zberné suroviny a.s.Žilina 

KONZEKO spol. s.r.o. Markušovce 

  

5.2. Využitie kampaní 

 

Mesto Krompachy  zabezpečuje zvyšovanie povedomia obyvateľov mesta  v oblasti nakladania 

s odpadmi formou jarného a jesenného upratovania v meste.  

 

6.Iné 

 

6.1. Potvrdenie správnosti údajov 

 

6.1.  Meno spracovateľa programu: 

          Ing. Peter Gallovič – E.P.A. spol. s.r.o. Bratislava 

 

 

 

6.2   Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Ing. Iveta Rušinová 

                                                                      primátorka mesta 

 

 

 

7. Prílohová časť 

 

7.1. Rozhodnutia správnych orgánov vydané obci vo veci odpadov 
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