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Odpadové Odpadové 
hospodárstvo a hospodárstvo a 
samosprávysamosprávy
Mechanizmus financovania odpadového Mechanizmus financovania odpadového 
hospodárstva v samosprávach a možné hospodárstva v samosprávach a možné 
oblasti nehospodárneho nakladanie s oblasti nehospodárneho nakladanie s 
verejnými prostriedkami.verejnými prostriedkami.

Lúčky pri Kremnici, 14. 10. 2012

Ing. Ľuboš Vrbický

Základná legislatíva OHZákladná legislatíva OH

�� zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch...zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch...
�� zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie 

odpadov...odpadov...
�� zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 

poplatkoch...poplatkoch...
�� vyhláška MŽP č. 283/2001 o vykonaní niekt. vyhláška MŽP č. 283/2001 o vykonaní niekt. 

ustanovení zákona o odpadoch...ustanovení zákona o odpadoch...
�� vyhláška MŽP č. 284/2001 Z.z., ktorou sa vyhláška MŽP č. 284/2001 Z.z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov...ustanovuje Katalóg odpadov...
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Základné pojmy Základné pojmy -- stručnestručne

�� Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe 1 Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe 1 
zákona, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zákona, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej 
zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť.zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť.

�� Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou 
odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 
zmiešavanie... ak ich výsledkom je zmena zmiešavanie... ak ich výsledkom je zmena 
zloženia alebo povahy týchto odpadov.zloženia alebo povahy týchto odpadov.

�� Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo 
fyzická osoba, alebo právnická osoba u ktorej fyzická osoba, alebo právnická osoba u ktorej 
sa odpad nachádza.sa odpad nachádza.

Základné pojmy Základné pojmy -- stručnestručne

�� Nakladanie s odpadmi Nakladanie s odpadmi –– zber, preprava, zber, preprava, 
zhodnocovanie, zneškodňovanie vrátane zhodnocovanie, zneškodňovanie vrátane 
starostlivosti o miesto zneškodňovania.starostlivosti o miesto zneškodňovania.

�� Zber odpadov Zber odpadov –– zhromažďovanie, triedenie zhromažďovanie, triedenie 
alebo zmiešavanie o. na účely prepravy.alebo zmiešavanie o. na účely prepravy.

�� Triedenie o. Triedenie o. –– delenie podľa druhov, delenie podľa druhov, 
oddelovanie zložiek, ktoré možno zaradiť ako oddelovanie zložiek, ktoré možno zaradiť ako 
samostatné druhy odpadovsamostatné druhy odpadov
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Základné pojmy Základné pojmy -- stručnestručne

�� Skládkovanie Skládkovanie –– ukladanie o. na skládku.ukladanie o. na skládku.
�� Skladovanie Skladovanie –– zhromažďovanie o. pred zhromažďovanie o. pred 

niektorou z činností zhodn. alebo znešk. niektorou z činností zhodn. alebo znešk. ––
okrem zhromažďovania o. v mieste vzniku.okrem zhromažďovania o. v mieste vzniku.

�� Nebezpečné odpady Nebezpečné odpady –– majú jednu alebo viac majú jednu alebo viac 
nebezpečných vlastností nebezpečných vlastností –– napr. výbušnosť, napr. výbušnosť, 
dráždivosť, škodlivosť, toxicita, dráždivosť, škodlivosť, toxicita, 
rakovinotvornosť, mutagénnosť...rakovinotvornosť, mutagénnosť...

Komunálne odpadyKomunálne odpady

�� odpady z domácností na území obce pri odpady z domácností na území obce pri 
čínnost FO a podobné o. ktorých pôvodcom je čínnost FO a podobné o. ktorých pôvodcom je 
PO a FO PO a FO –– podnikateľ podnikateľ 

�� odpad zo záhrad, chát, chalúp, garáží...odpad zo záhrad, chát, chalúp, garáží...
�� odpady z čistenia komunikácií a verejných odpady z čistenia komunikácií a verejných 

prestranstiev v majetku alebo správe obceprestranstiev v majetku alebo správe obce
�� odpady z údržby verejnej zelene, parkov, odpady z údržby verejnej zelene, parkov, 

cintorínov + ver. zeleň na pozemkoch FO, PO cintorínov + ver. zeleň na pozemkoch FO, PO 
a občianskych združení a občianskych združení 
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Programy odpadového Programy odpadového 
hospodárstvahospodárstva

�� vypracováva pôvodca ak ročne vypracováva pôvodca ak ročne 
produkuje viac ako 1 t nebezpečných o. produkuje viac ako 1 t nebezpečných o. 
alebo viac ako 10 t ostatných odpadovalebo viac ako 10 t ostatných odpadov

�� povinnosť pôvodcu vypracovať program povinnosť pôvodcu vypracovať program 
pre komunálne odpady plní obecpre komunálne odpady plní obec

�� do 3 mesiacov od vzniku subjektu, nový do 3 mesiacov od vzniku subjektu, nový 
POH do 4 mesiacov od vydania POH POH do 4 mesiacov od vydania POH 
kraja kraja 

Povinnosti Povinnosti -- všeobecnevšeobecne

�� pre FO a PO vymedzené v pre FO a PO vymedzené v §§ 18 zákona18 zákona
�� pre držiteľa pre držiteľa §§ 19 (zaraďovanie, oddelené 19 (zaraďovanie, oddelené 

zhromažďovanie, zhodnocovanie, zhromažďovanie, zhodnocovanie, 
odovzdanie oprávnenej osobe, evidencia, odovzdanie oprávnenej osobe, evidencia, 
hlásenia, povinnosť vypracovať a hlásenia, povinnosť vypracovať a 
dodržiavať POH)dodržiavať POH)



15. 10. 2012

5

Ďalšie povinnosti pre obecĎalšie povinnosti pre obec

Zavedením vhodného systému zberu o.Zavedením vhodného systému zberu o.
�� zabezpečiť zber a prepravu KO na účely zabezpečiť zber a prepravu KO na účely 

zhodnotenia alebo zneškodnenia vrátane zhodnotenia alebo zneškodnenia vrátane 
nádob + zabezpečenie miesta pre nádob + zabezpečenie miesta pre 
občanov na odovzdanie oddelených občanov na odovzdanie oddelených 
zložiek KOzložiek KO

�� najmenej 2x ročne zabezpečiť zber a najmenej 2x ročne zabezpečiť zber a 
prepravu objemných a nebezpečných o. prepravu objemných a nebezpečných o. 

Poplatok za KO a DSOPoplatok za KO a DSO

�� riešený v rámci zákona 582/2004 o riešený v rámci zákona 582/2004 o 
miestnych daniach a miestnom poplatku miestnych daniach a miestnom poplatku 
z KO s DSOz KO s DSO

�� poplatok = umožňuje viazanosť využitia poplatok = umožňuje viazanosť využitia 
prostriedkov na nakladanie s KO a DSOprostriedkov na nakladanie s KO a DSO

�� miestna daň = je príjmom rozpočtu obce miestna daň = je príjmom rozpočtu obce 
bez účelového viazaniabez účelového viazania
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Sadzba poplatkuSadzba poplatku

�� najmenej 0,0033 najmenej 0,0033 €€ a a 
najviac 0,0531 najviac 0,0531 €€ za liter za liter 
KO a DSOKO a DSO

�� najmenej 0,0066 najmenej 0,0066 €€ a a 
najviac 0,1659 najviac 0,1659 €€ za kg za kg 
KO a DSOKO a DSO

�� sadzba nie vyššia ako sadzba nie vyššia ako 
súčet priemerných súčet priemerných 
nákladov na nakladanie nákladov na nakladanie 
s odpadom vrátane s odpadom vrátane 
nádob prepočítaný na nádob prepočítaný na 
liter (kg)liter (kg)

�� najmenej 0,0066 najmenej 0,0066 €€ a a 
najviac 0,1095 najviac 0,1095 €€ za za 
osobu a kalendárny deň osobu a kalendárny deň 
ak nie je množstvový ak nie je množstvový 
zberzber

�� ak neustanoví obec VZN ak neustanoví obec VZN 
o poplatku, platí sa o poplatku, platí sa 
poplatok v najnižšej poplatok v najnižšej 
sadzbesadzbe

Na čo si dávať pozor?Na čo si dávať pozor?

�� stanovenie miestneho poplatku za KO a DSO v stanovenie miestneho poplatku za KO a DSO v 
primeranej a správnej výške (náklady na nakladanie s primeranej a správnej výške (náklady na nakladanie s 
KO a DSO očistené od výnosov za druhotné suroviny  KO a DSO očistené od výnosov za druhotné suroviny  
a príspevkov z RF za zhodnotenie.a príspevkov z RF za zhodnotenie.

�� zber nebezpečných odpadov 2x do roka cez súkromné zber nebezpečných odpadov 2x do roka cez súkromné 
zazmluvnené firmy (kontrola množstva, cien, mobilné zazmluvnené firmy (kontrola množstva, cien, mobilné 
zbery) + zber objemného odpaduzbery) + zber objemného odpadu

�� pôsobenie subjektov bez zmluvy s mestom pôsobenie subjektov bez zmluvy s mestom –– napr. napr. 
výkup papiera od občanovvýkup papiera od občanov

�� systém zvozov, stojísk, objem nádob a pod.systém zvozov, stojísk, objem nádob a pod.
�� výhodnosť cien vo vysúťaženej zmluvevýhodnosť cien vo vysúťaženej zmluve
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Na čo si dávať pozor?Na čo si dávať pozor?

�� obdobie, na ktoré sa zmluvy uzatvárajúobdobie, na ktoré sa zmluvy uzatvárajú
�� ceny za služby napr. spracovanie programu ceny za služby napr. spracovanie programu 

odpadového hospodárstva, spracovanie analýz stavu odpadového hospodárstva, spracovanie analýz stavu 
OH, spracovanie evidencie  a hlásení za mestské OH, spracovanie evidencie  a hlásení za mestské 
organizácie a pod.organizácie a pod.

�� príjmy z poplatku za KO a DSO sú viazané na príjmy z poplatku za KO a DSO sú viazané na 
nakladladanie s odpadom, teda nie je ich možné použiť nakladladanie s odpadom, teda nie je ich možné použiť 
napr. na čistenie komunikáciínapr. na čistenie komunikácií

�� nádoby na zber KO sú súčasťou zberu KO ! (nikoho nádoby na zber KO sú súčasťou zberu KO ! (nikoho 
nemožno nútiť aby si na vlastné náklady zaobstaral nemožno nútiť aby si na vlastné náklady zaobstaral 
nádoby bez zníženia poplatku o túto sumu)nádoby bez zníženia poplatku o túto sumu)

�� motivácia občanov k zapojeniu do systému motivácia občanov k zapojeniu do systému 
separovaného zberuseparovaného zberu

c

Ďakujem za Ďakujem za 
pozornosťpozornosť

Priestor pre vaše otázky a diskusiuPriestor pre vaše otázky a diskusiu

Kontakt:

lubos.vrbicky@gmail.com

0907 097 379, 0911 299 717


