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1. Základné údaje programu 

1. Názov mesta 

2. Identifikačné číslo 

3. Okres 

4. Počet obyvaterov mesta 

5. Rozloha katastrálneho územia mesta 

k.ú. 
Benice 

Bodice 
Demänová 
Iranovo 

Liptovský Mikuláš 

Liptovská Ondrašová 
Okoličné 

Palúdzka 
Ploštin 
Ráztoky 
Svätý Štefan 

Spolu 

Liptovský Mikuláš 

OO 315 524 

Liptovský Mikuláš 

31861 (2014, zdroj MsÚ) 

7010,489 ha 

Výmera (ha) 
517,5318 
583,9500 
358,2598 
639,0934 

1197,9254 
503,7869 
911,9919 
644,3787 
456,2271 
258,1934 
939,1506 
7010,489 

(zdroj Kataster portál deco 2013) 

6. Obdobie. na ktoré sa program wdáva: roky 2011- 2015. 

2. Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva 

2.1. Vznik odpadov a nakladanie s nimi v rokoch 2005 - 2010 

V období od roku 2005 bolo odpadové hospodárstvo zabezpečované v súlade s platným 

zákonom č. 223/2001 Z. Z. o odpadoch v aktuálnom znení ako aj v súlade s legislatívou z neho 

vyplývajúcou. 

Údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi vychádzajú z nasledovných zdrojov: 

- evidenčné listy odpadu 

- hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním 

- hlásenia Štatistickému úradu SR 

Charakteristiky vzniku odpadov sú podra viacerých kritérií a to: 

podľa odpadov, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť pri nakladaní, podľa kategórií odpadu 

(nebezpečný - N, ostatný - O), podra odpadov, ktoré predstavujú zdroje druhotných surovín. 

V programe sú používané ďalšie skratky: 

- komunálny odpad - KO 

- nebezpečný odpad - NO 

- zmesový komunálny odpad - ZKO 

- biologicky rozložiterný komunálny odpad - BRKO 

- drobný stavebný odpad - DSO 

- program odpadového hospodárstva - POH 
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PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROKY 2011- 2015 , : 

Tab. 1 Vznik odpadov v meste v rokoch 2005 - 2010 s členenrm podl'a kategórií na ostatný 
a nebezpečný odpad, percentuálny podiel vzniku odpadov podľa kategórlr N a O 

Odpad/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
rok t % t % t % t % t % t % 

NO 22 0,2 65 0,5 74 0,5 63 0,4 91 0,6 50 0,3 

Ostatný 14275 99,9 13521 99,S 14424 99,5 14657 99,6 15647 99,4 15047 99,7 

Z toho 
ZKO 7400 7494 7852 7947 7572 7399 

Spolu 14297 100 13586 100 14498 100 14720 100 15738 100 15097 100 

V roku 2010 bolo na územr mesta nakladané s nasledovnými odpadmi skupiny 20 KOMUNÁLNE 

ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTf A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚClO 

VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU v zmysle vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov v znenf neskorších predpisov - zbierané z územia mesta. 

Odpady zo skupiny 20 : 

20 01 SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM 15 Ol, 1601,17) 

kategória 

20 01 01 papier a lepenka 
20 01 02 sklo 
20 01 13 rozpúšťadlá 
20 01 14 kyseliny 
20 01 19 pesticídy 
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhrovodfky 
20 01 25 jedlé oleje a tuky 
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 

a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 6) 
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 

01 23, obsahujúce nebezpečné časti 
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 

01 23 a 20 01 35 O 
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 

20 01 39 plasty 
--------------------------------------------------------------
20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORíNOV) 

-----------------------------------------------------------------
20 02 01 biologicky rozložiterný odpad 
20 02 03 iné biologicky nerozložiterné odpady 

-----------------------------------------------------------------
20 03 OO INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 
----------------------------------------------------------------
20 03 01 zmesový komunálny odpad 
20 03 03 odpad z čistenia ulíc 

s 

O 
O 
N 
N 
N 
N 
N 
O 
N 
N 
O 

03 
N 
O 

21 a 
N 
21, 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

20 

20 



PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROKY 2011- 2015 

20 03 07 objemný odpad o 

Jednotlivé spôsoby nakladania sú vyhodnocované podra činností zhodnocovania odpadov 
definovaných v prflohe Č. 2 zákona o odpadoch a podra činnosti zneškodňovania odpadov uvedených 
v prílohe Č. 3 zákona o odpadoch. 

Medzi činnosti zhodnocovania patria: 

Rl Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. 

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel. 
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá 

(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov). 
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. 
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. 
R6 Regenerácia kyselín a zásad. 
R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia. 
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov. 
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie. 
Rl0 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre pornohospodárstvo alebo na zlepšenie životného 

prostredia. 
Rll Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach Rl až Rl0. 
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností Rl až Rll. 
RB Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnostf Rl až R12 (okrem dočasného uloženia 

pred zberom na mieste vzniku). 

Medzi činnosti zneškodňovania patria: 

Dl Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 
02 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde 

atď.). 
03 Hfbková injektáž (napr. injektáž čerpaterných odpadov do vrtov, sorných baní alebo 

prirodzených úložísk atď.). 
04 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do 

jám, rybníkov alebo lagún atď.). 
DS Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek 

s povrchovo u úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného 
prostredia atď.). 

06 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov. 
07 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno. 
08 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, 

ktoré sú zneškodnené niektorou z činnostf Dl až 012. 
09 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo 

zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností Dl až 012 (napr. odparovanie, sušenie, 

kalcinácia atď.). 
010 Sparovanie na pevnine. 
011 Sparovanie na mori. 
012 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.). 
013 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností Dl až 012. 
014 Uloženie do ďalškh obalov pred použitím niektorej z činnostf Dl až 012. 
015 Skladovanie pred použitím niektorej z činnostf Dl až 014 (okrem dočasného uloženia pred 

zberom na mieste vzniku). 
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Pre zjednodušenie boli jednotlivé činnosti nakladania s odpadmi zaradené do siedmich skupín 

nasledovne: 

Tabul'ka Č. 2 - skupiny nakladania s odpadmi 

Skupina nakladania Kód nakladania 

01 - zhodnocovania materiálové R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,Rll,R12 

02 - zhodnocovania energetické Rl 

03 - zhodnocovanie ostatné Rl0,R13 

04 - zneškodňovanie skládkovaním Dl, 03, DS, 012 

05 - zneškodňovanie sparovaním bez 010 

energetického využitia 

06 - zneškodňovanie ostatné 02,04,08,09,O13,Ol~015 

07 - iný spôsob nakladania 00*,0**, Z*** 

.. 
*00 - odovzda me odpadu na využitie v domácnosti 
**0 - odovzdanie odpadu inému subjektu na ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie (zrušené vyhláškou 
MŽP SR č. 301/2008 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2009) 
***Z-zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie pred ďalším nakladaním s nimi 

2.1.1. Spôsob nakladania s odpadom celkom 

Tab. Č. 3 Nakladanie s odpadmi celkom v rokoch 2005 - 2010 - nachádza sa v prílohe POH 

Ako vyplýva z uvedených údajov, úroveň zhodnocovania odpadov sa pohybovala od 14,86 % do 20,52 

%. Materiálové zhodnocovanie bolo v rozpätí od 14,86 % do 20,47 %. Odpad z mesta nebol 

zhodnocovaný energeticky. 

Najpoužívanejší spôsob zneškodňovania odpadu je skládkovaním. Objem zneškodňovaného množstva 

odpadu skládkovaním v hodnotenom období kolísalo v rozpätí od 79 % do 83,8 %. 

2.1.2. Spôsob nakladania s nebezpečným odpadom 

Nakladanie s nebezpečným odpadom je uvedené v tab. č.4 v prílohe POH. 

Z uvedených údajov vyplýva, že vyseparovaný nebezpečný odpad z mesta bol v uvedenom období 

najčastejšie odovzdaný na zhodnotenie a to v rozmedzí od 88,5 % do 95,5 %. Materiálové 

zhodnocovanie bolo od 95,3 % do 77,6 % objemu vyseparovaného nebezpečného odpadu. 

Zneškodňovanie nebezpečného odpadu v hodnotenom období bolo v rozmedzí od 3,1 % do 11,5 %. 

2.1.3. Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom 

Nakladanie s BRO je uvedené v tab. Č. 5 v prílohe POH. 
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U oddelene zbieraného BRO prevažovalo materiálové zhodnotenie v rozpäti od 99,7 do 100 %. V malej 

miere dochádzalo k zneškodňovaniu skládkovaním do 0,3 % vyseparovaného objemu oddelene 

vyzbieraného BRO z dôvodu jeho znehodnotenia znečistením tak, že bolo uprednostnené 

zneškodnenie skládkovaním. 

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

a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov 

Tab. 6 Prehľad vyseparovaného množstva odpadu v jednotlivých rokoch 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Komunálny 
odpad spolu (t) 14297 13586 14498 14720 15738 15097 

Vyseparované 
zložky KO (t) 2845 2201 3028 3055 2949 2925 
Množstvo 
vyseparovaného 
KOna 
obyvateľa (kg) 86,4 66,7 92 93,4 90,7 90,9 

Na celom území mesta sa oddelene zbierajú nasledovné druhy odpadu: 

2.2.1. Druh odpadu: papier a lepenka, katalógové číslo 200101, kategória nebezpečnosti: ostatný 
odpad O 

Na tento druh odpadu sú na celom území mesta rozmiestnené 1100 I kontajnery modrej farby, 
v jednej mestskej časti sa nachádzajú zvony o objeme 1,5 m3

• 

Mesto umožnilo podpísaním zmluvy s firmou Brantner s.r.o. Poprad zber papiera od obyvateľov mesta 
s prevažujúcou zástavbou bytových domov v pravidelných intervaloch, najčastejšie je to 1 x mesačne. 
Zároveň nemalou mierou k triedeniu prispievajú základné školy a predškolské zariadenia v meste. 
Vytriedený odpad je odovzdávaný na materiálové zhodnocovanie. 
Zároveň počas celého roka môžu obyvatelia mesta v neobmedzenom množstve tento odpad zdarma 
odovzdať na zberný dvor alebo do zberní surovín. Osvetu mesto zabezpečuje prostredníctvom letákov, 
mestského spravodaja, www stránky a miestnej TV. Zhodnotenie tohto odpadu je zabezpečované 
rôznymi zhodnotitermi. 

2.2.2. Druh odpadu: sklo, katalógové číslo 2001 02, kategória: ostatný odpad O 

Na triedenie skla sú zabezpečené zberné nádoby - zvony o objeme 1100 I až 1 300 I, z ktorých 
odpad odoberá špeciálnou technikou zberové vozidlo. Obyvatelia mesta môžu zároveň po celý rok 
odovzdávať sklo na zberné dvory. Materiálové zhodnotenie vytriedeného skla je 100%. Zabezpečuje 
ho jediný spracovateľ na Slovensku Vetropak Nemšová, a.s. 

2.2.3. Druh odpadu: plasty, katalógové číslo 20 01 39, kategória: ostatný odpad O 

Plasty triedime do 1100 I kontajnerov. Naviac, obyvatelia prímestských časti s prevažujúcou 
individuálnou bytovou zástavbou (ďalej len IBV), z dôvodu komplikovaného umiestnenia zberných 
nádob, uvedený odpad triedia do vriec, ktoré odoberajú VPS podra stanoveného harmonogramu 
odvozu odpadu. Osveta je zabezpečená prostredníctvom kalendára separovaného zberu, www stránky 
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mesta a VPS, samostatne zriadenej www stránky pre separáciu odpadu aj miestneho spravodaja. 
Obyvatelia mesta môžu aj tento odpad odovzdať na zberných dvoroch zdarma počas celého roka. 
Zhodnotenie odpadu je materiálové, zabezpečuje ho viac subjektov. 

2.2.4. Druh odpadu: biologicky rozložiteľný odpad (BRO), kat. číslo 20 01 Ol, kategória: ostatný 
odpad O 

Zelený odpad je odvážaný len od IBV vo vreciach v určenom období, najčastejšie od mája do 
konca októbra. Celoročne je možné biologicky rozložiterný odpad odovzdať na zberné dvory. Osveta je 
zabezpečená obdobne ako je to pri predošlých odpadoch. Konáre je možné ukladať ku 
veľkoobjemovým kontajnerom v čase ich vyloženia na jar a na jeseň alebo počas celého roka doviezť 
na zberné strediská. 

Zhodnotenie vytriedeného BRKO je 100 % materiálové, zabezpečujú ho VPS kompostovaním, resp. časť 
odpadu odovzdaním na drevnú štiepku oprávnenému odberaterovi. 

2.2.5. Ostatné odpady a DSO (zložky KO, ktoré sa dajú vytriedit) 

Obyvatelia ich môžu odovzdať na zberných dvoroch po celý rok zdarma. Odovzdanie odpadov 
zabezpečujú VPS oprávneným organizáciám na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Osveta je 
zabezpečená tak ako u vyššie uvedených druhov odpadov. Mesto organizuje 2 x ročne mobilný jarný 
a jesenný zber nebezpečných druhov odpadu, pri ktorom je možné nebezpečný odpad v každej 
mestskej časti odovzdať priamo do zberného vozidla. 

Tab. 7 Prehľad množstva vybraných druhov komunálneho odpadu vzniknutého v meste 

v predchádzajúcom období s osobitným rozlíšením na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný 

odpad a na vytriedené zložky komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu. 

komun6/ny 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

odpad 

zmesový KO 7400 7494 78S2 7947 7572 7399 

DO 867,0 236,1 1477,4 1354,8 1811,2 1869,3 
odpadové 

O O 84,2 191,6 127,2 142,1 
drevo 

zemina a 
53,2 6,3 7,0 0,0 4,3 O 

kamenivo 
vytriedené 
zložky vrátane 
BRKO 2845 2201 3028 3055 2949 2925 
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3. Vyhodnotenie predchádzajúceho programu 

POH bol pre mesto spracovaný v roku 2002 s výhradom do roku 2005 s ohradom na očakávané 

zásadné zmeny v oblasti odpadového hospodárstva. Program vyššieho územného celku, od ktorého sa 

malodvljať POH mesta pre ďalšie obdobie nebol vypracovaný. V tom období tak neexistoval právny 

rámec pre perspektívne plánovanie odpadového hospodárstva. 

POH vychádza z vyhodnotenia programu z predchádzajúceho obdobia. 

Ciele programu do roku 2005 boli zamerané na oblasť zhodnocovania a zneškodňovania odpadovato: 

a) celkové nakladanie s odpadmi 

· materiálové zhodnocovanie: Zvýšiť celkové materiálové zhodnocovanie odpadov z 10 % v roku 2000 

na 30 % v roku 2005. 

V roku 2005 bolo materiálovo zhodnotených 19,7 % komunálnych odpadov, cier nebol splnený . 

. zneškodňovanie skládkovaním: Znížiť zneškodňovanie odpadov skládkovaním z 89,8 % v roku 2000 

na 65 % v roku 2005. 

V roku 2005 bolo skládkovaním zneškodnených 80,1 % komunálnych odpadov, cier nebol splnený. 

b) nakladanie s komunálnymi odpadmi 

· celkové nakladanie s komunálnymi odpadmi: 

- Celkovo do r. 2005 dosiahnuť materiálové zhodnocovanie z 5,5 % v roku 2000 na 15 % v roku 2005. 

V roku 2005 bolo materiálovo zhodnotených 19,7 % komunálnych odpadov, cier bol splnený. 

- Do roku 2005 znížiť množstvo skládkovaných odpadov z 94,3 % v roku 2000 na 77 % v roku 2005. 

V roku 2005 bolo skládkovaním zneškodnených 80,1 % komunálnych odpadov, cier nebol splnený. 

· nakladanie s biologicky rozložiternými odpadmi z komunálnych odpadov: 
- Do r. 2005 dosiahnuť 15 %-tný podiel kompostovania komunálnych biologicky rozložiterných 

odpadov. 
V roku 2005 bolo skompostovaných 99,9 % oddelene vyzbieraných biologicky rozložiterných 

komunálnych odpadov - odpadu zo zelene. KeĎŽe nie je známy podiel biologicky rozložiterného 

odpadu v zmesovom komunálnom odpade pre rok 2005, cier nie je možné správne whodnotiť. 

cl nakladanie s odpadmi z obalov a separovaný zber 

. Zhodnocovanie odpadov z obalov v čase schvarovanie POH ukladal zákon pôvodcom, preto ciele 

stanovené pre mesto neboli. V roku 2005 bolo zabezpečené materiálové zhodnotenie 16,7 t odpadu 

z obalov, čo tvorilo 0,11 % z celkového množstva ostatných odpadov . 

. Separovaný zber zložiek komunálnych odpadov: 
V meste sa v sledovanom období separovali: sklo, papier, kovy, plasty, textflie, biologicky rozložiterný 

odpad a nebezpečné odpady. V roku 2005 zvýšiť množstvo separovaných odpadov na cca 

50 kg/obyvatera a zvýšiť zapojenie obyvaterov do systému separovaného zberu. 

V roku 2005 pripadalo na 1 obyvatera 86,4 kg vyseparovaného odpadu. Cier v roku 2005 bol splnený. 

10 



PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LIPTOVSKY MIKULÁŠ NA ROKY 2011 - 2015 , , 

4. Záväzná časť programu 

4.1. Prúdy odpadov, pre ktoré sa stanovujú ciele 

V súlade s programom odpadového hospodárstva SR a ŽSK na roky 2011 - 2015 sa stanovujú 

ciele pre nasledovné druhy odpadov: 

a. komunálne odpady a biologicky rozložitefné komunálne odpady 

b. biologické odpady 

c. elektroodpad 

d. odpady z obalov 

e. opotrebované batérie a akumulátory 

f. staré vozidlá 

g. opotrebované pneumatiky 

h. stavebný a demolačný odpad 

i. odpady s obsahom PCB a zariadenia na kontaminované PCB 

j. odpadové oleje 

V roku 2010 mesto vyprodukovalo 15 097 t KO. Predpoklad tvorby celkového množstva KO pre rok 

2015 so zrete rom na neklesajúcu produkciu v uplynulých rokoch je 15 000 t. Vzhradom na postupne sa 

znižujúce množstvo skládkovaného odpadu predpokladáme pre rok 2015 10 500 t zneškodňovaného 

odpadu KO skládkovaním. 

4.2. Ciele pre vybrané prúdy odpadov 

Stanovenie cie rov pre komunálne odpady vychádza z novej rámcovej smernice o odpade. Ciele pre 

biologicky rozložiterné odpady vychádzajú z vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých 

ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorou bola transponovaná smernica 

Rady 199/31/ES o skládkach odpadov. 

Na základe POH ŽSK a platnej legislatívy boli pre komunálny odpad a biologicky rozložiterný odpad 

stanovené nasledovné ciele: 

4.2.1. Komunálny odpad a biologicky rozložitefný komunálny odpad 

a) do roku 2015 zvýšiť prfpravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácnosti ako papier, 
kov, plasty a sklo a podra možností z iných zdrojov, pokiar tieto zdroje obsahujú podobný odpad 
ako odpad z domácností, najmenej na 35 % hmotnosti vzniknutých odpadov, 

b) do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiterných komunálnych odpadov na 
50 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiterných komunálnych odpadov 
vzniknutých v roku 1995 

c) do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiterných komunálnych odpadov na 
45 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiterných komunálnych odpadov 
vzniknutých v roku 1995, 

d) do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiterných komunálnych odpadov na 
35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiterných komunálnych odpadov 
vzniknutých v roku 1995. 
Údaje vychádzajú z predpokladu, že je známy percentuálny podiel zloženia zmesového 
komunálneho odpadu. Za použitia analýzy vzorky priemerne ukladaného odpadu na skládku 
vychádzame z prepočítaných predpokladov o tvorbe jednotlivých druhov odpadu. 
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4.2.2. Biologické odpady 

a) uskutočňovať separovaný zber biologických odpadov s cierom vykonávať kompostovanie, 

b) spracúvať biologicky rozložiterný obsah spôsobom, ktorý spfňa vysokú úroveň ochrany životného 

prostredia, 

4.3. Opatrenia na dosiahnutie cierov pre vybrané prúdy odpadov 

Vznik a množstvo vyprodukovaného odpadu ovplyvňuje viacero faktorov: 

zástavba a hustota osídlenia 
veková skladba obyvaterstva 
kúpyschopnosť 

zamestnanosť 
infraštruktúra 
geografická poloha 

4.3.1. Predpokladaný vznik komunálnych odpadov s členením na ostatný odpad a na nebezpečný 

odpad, predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku 

programu a v cieľovom roku programu 

Tab. č. 8 
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Komunálny odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad a biologický odpad 

Komunálny odpod JKOj o biologicky rozložiteľný komunálny odpad JBRKOj 

V roku 2010 bolo celkové množstva vyprodukovaného KO na území mesta 15 097 ton, 

z toho bolo zhodnotených 2 925 t, 

z toho kompostovaním 1237,6 t. 

Predpokladáme, že triedenie BRO v rámci KO bude pokračovať v ustálenej miere, nakol'ko v meste je 
dobre zabezpečený triediaci systém od IBV a vďaka osvete sú obyvatelia dobre 
informovanI. Z celkového vyzbieraného množstva 1241,5 ton BRO v roku 2010 bolo 99,7 % zeleného 
materiálu zhodnoteného. Do roku 2015 predpokladáme zvýšiť produkciu kompostu o minimálne 5 %. 
Uvedený nárast vychádza z údajov roku 2010, kedy bolo zabezpečené zhodnotenie celého množstva 
vyseparovaného odpadu zo zelene. Cierom je minimalizovať množstvá biologicky rozložiteľných 

odpadov ukladaných do nádob na zber zmesového komunálneho odpadu. Vplyv na tvorbu 
a vyseparované množstvo odpadu zo zelene majú však poveternostné podmienky. 

Elektroodpad - v roku 2010 bolo vyzbieraných 87,54 t elektroodpadu. Zhodnotených bolo 100% 

odpadu. Do roku 2015 predpokladáme mierny nárast vyzbieraného elektroodpadu. 

Opotrebované batérie a akumulátory v roku 2010 sme vytriedili 0,94 t batérif a akumulátorov. 
Najväčšie množstvo bolo vytriedené v r. 2008 a to 15,63 t. Výkupom toho odpadu v zberniach 
dochádza k poklesu odovzdaného množstva uvedeného odpadu. Predpoklad na rok 2015 je vytriediť 
1 t tohto odpadu. 

Stavebný odpad a odpad z demolácií -nakol'ko v rámci KO mesto ukladá na skládku aj drobný stavebný 
odpad (DSD), predpokladáme čiastočné materiálové zhodnocovanie DSD odovzdávaním na 
zhodnocovanie a následné využívanie tohto materiálu pri stavebných prácach. Zároveň 

predpokladáme, že nekontaminovaná vykopaná zemina pri stavebných prácach vykonávaných 
svojpomocne bude opätovne využitá počas výstavby, aby nebola považovaná za odpad - toto 
zabezpečíme zvýšenou osvetou. V roku 2010 bolo uložených na skládku 1 869,3 t DSD. Do konca roka 
2015 predpokladáme zaviesť prípravu na opätovné použitie najmenej na 35 do 60% hmotnosti 
vzniknutého odpadu. Uvedené môže byť zabezpečené odovzdaním na drvenie stavebného odpadu a . 
jeho opätovné využitie pri stavebných a udržiavacích prácach. 

4.3.2. Predpokladaný vznik komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu s členením 

na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na jednotlivé vytriedené zložky 

komunálnych odpadov, predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo 

východiskovom roku programu a v cierovom roku programu 

Tab. Č. 9 v prílohe POH 

V uvedenej tabul'ke je východiskovým rokom rok 2010. Podra skutočnosti východiskového roku 
je pre rok 2015 uvedený predpoklad tvorby odpadu so stanoveným percentuálnym podielom 
jednotlivých predpokladaných spôsobov zhodnocovania a zneškodňovania. Podra tohto predpokladu 
by sa tvorba KO mohla ustáliť v horizonte dvoch rokov na množstve cca 15 000 t, z uvedeného 
množstva sa predpokladá tvorba 78 t NO. Z celkového množstva by mohlo byť zhodnotených 5457 t 

KO, čo činí 36,4 %. 

Zvýšiť zhodnocovanie komunálnych odpadov na 35 % z celkovej hmotnosti do roku 2015 je 

úloha pre celé odpadové hospodárstvo Žilinského kraja. Preto je vermi potrebné dôsledne realizovať 

nasledovné opatrenia: 
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=:> zefektfvniť systém separovaného zberu komunálnych odpadov prostrednfctvom: 

- dobudovania dostatočných kontajnerových kapacit v meste 

- dobudovania nových zberných a separačných miest s dostatočnou kapacitou a technickým 
vybavením 

- obnovy existujúcich zberných a separačných miest zameranej na zvyšovanie kapacity 
a zlepšenie technického vybavenia 

- zvýšen fm starostlivosti o zberné a separačné miesta zo strany ich prevádzkovaterov 

- zlepšením spolupráce medzi prevádzkovatermi zberných a separačných miest a organizáciami, 
ktoré vykonávajú samotné zhodnocovanie odpadov 

=:> vybudovanie zberných miest na separovaný zber biologických odpadov s potrebným technickým 
vybavenfm 

=:> budovanie zariadení na zhodnocovanie biologických odpadov (dobudovanie kompostárne) 

=:> zvyšovanie zapojenia verejnosti do separovaného zberu 

=:> informačná, osvetová a propagačná činnosť 

4.3.3. Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych 

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

Mesto zverejňuje informácie a články o separácii odpadov v miestnom spravodaji Mikuláš, ako 

aj na internetovej stránke mesta a samostatne vytvorenej stránke určenej pre separáciu odpadov. 

Každoročne je spracovaný plánovací kalendár separovaného zberu, ktorý je najmenej dvoma spôsobmi 

doručený do domácností. Je vydávaný v tlačovej aj elektronickej forme. Súčasťou kalendára 

separovaného zberu sú aj základné informácie o triedení KO. 

Mesto bude naďalej vytvárať podmienky pre obyvaterov v súlade s požiadavkami platnej legislatívy tak, 

aby na jeho území nedochádzalo k nakladaniu s odpadom v rozpore so zákonom. Do roku 2015 sú pre 

mesto stanovené ako najdôležitejšie nasledovné princípy: 

- predchádzanie vzniku odpadov 

- zabezpečenie materiálového zhodnocovania odpadu - recyklácia odpadu 

5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU 

5.1. Údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o potrebe ich 

budovania vrátane návrhov, aké typy spracovaterských zariadení pre komunálny odpad je 

potrebné vybudovať 

5.1.1. Zariadenia na zneškodňovanie komunálneho odpadu 

Mesto liptovský Mikuláš je vlastníkom skládky TKO Veterná Poruba. Užfvanie skládky je zmluvne 
ohraničené termínom o prenájme pozemkov pod skládkou. Kapacitne má skládka možnosť dlhšieho 
využitia v závislosti od ukladaného množstva odpadu. 
V regióne sú k dispozfcii ešte dve skládky, kde je možné ukladať komunálny odpad. Dostupným 
riešením je aj zneškodnenie odpadu na veľkých regionálnych skládkach, z ktorých do úvahy ako možné 
miesto zneškodňovania prichádzajú skládky v Spišskej Novej Vsi - Kúdelník II a v Martine - Kalnô. Pre 
odvoz odpadu na tieto skládky je potrebné zriadiť prekládkovú stanicu. Tento zámer si nevyžaduje 
posúdenie POH ako strategického dokumentu pod ra § 4 ods. 1 písm. b zák. č. 24/2006 Z. z. 
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o posudzovanf vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnenf niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

5.1.2. Zariadenia na zhodnocovanie komunálneho odpadu 

V meste liptovský Mikuláš sú v prevádzke tri zariadenia na zhodnocovanie triedeného odpadu. 
Separačná hala VPS na Žiarskej ulici, na Podbrezinách a triediaca hala firmy [upčianka s.r.o., v areáli 
na Priemyselnej ulici Č. 2053 v liptovskom Mikuláši. V uvedených zariadeniach sú v prevádzke 
triediace linky. Tretím zariadenfm sú Zberné suroviny, kde do prevádzok na Palúčanskej ulici, 
Podtatranského a na Žiarskej je možné odovzdať vytriedené zložky odpadu. 

Tab. Č. 10 Zoznam zariadeni na zhodnocovanie komunálneho odpadu 

Obchodné meno, sídlo prevádzky odberateľa, druhy zhodnocovaných komodít 

Verejnoprospešné služby, Družstevná l, liptovský Mikuláš 
- papier, plasty, VKM, kovy 
ť.upčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, liptovský Mikuláš 
- papier, sklo, plasty, kovy 
Zberné suroviny, a.s., závod Palúčanská 58, lipt. Mikuláš 
- papier, plasty, kovy 
Izzard, s.r.o., Palúčanská 371/54, liptovský Mikuláš 
- drevo 

Zbieraný BRO z mesta, ktorého najväčšiu zložku tvorí odpad zo zelene, je zhodnocovaný 
kompostovanfm vareáli sklenfkov. Stavba kompostárne v Okoličnom je v realizácii, v pláne je jej 
dobudovanie. 
Na zhodnocovanie odpadu z dreva je v meste v prevádzke zariadenie na výrobu drevnej štiepky 
spoločnosti IZZARD, S.r.O., so sídlom Palúčanská 54/371, Liptovský Mikuláš. 

5.1.3. Zariadenia na zber komunálneho odpadu 

V súčasnej dobe sú v prevádzke na územf mesta dva zberné dvory, ktoré sú využívané na zber 
jednotlivých zložiek KO. 
Ďalej budeme pokračovať vo zvyšovani právneho povedomia obyvaterov mesta v oblasti nakladania 
s komunálnym odpadom, s významom triedenia a zhodnocovania odpadu a s jeho pozitívnym vplyvom 
na životné prostredie. 

Tab. Č. 11 Zoznam zariadeni na zber komunálneho odpadu 

Obchodné meno, sídlo prevádzky odberatera, druhy zbieraných komodít 

Verejnoprospešné služby, Družstevná l, liptovský Mikuláš 
- papier, plasty, VKM, kovy 
ť.upčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš 
- papier, sklo, plasty, kovy 
Zberné suroviny, a.s., závod Palúčanská 58, lipt. Mikuláš 
- papier, plasty, kovy 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin 

- kovy, papier 

Uvedené zariadenia majú s mestom Liptovský Mikuláš uzatvorenú zmluvu o nakladani s komunálnym 

odpadom na území obce. 
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5.2. Využitie kampani, Ich počet a charakter na zvyšovanie povedomia obyvaterov v oblasti 

nakladania s komunálnym odpadom 

O potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov, o prínose jeho zhodnocovania 
a o negatívach jeho zneškodňovania mesto informuje svojich obyvaterov viacerými spôsobmi. Na 
zvyšovanie povedomia obyvaterov mesta v oblasti nakladania s odpadom vydávame a zverejňujeme 
informácie v mestskom spravodaji. Každoročne vydávame kalendár separovaného zberu 
s informáciami o prevádzke zberových dvorov na území mesta ako aj o spôsobe a termínoch zberu 
separátov v jednotlivých častiach mesta. Kalendár je zverejnený na webovej stránke mesta, VPS, je 
uverejnený v spravodaji a na samostatnom letáku. 

Mesto má zriadenú samostatnú web stránku orientovanú na osvetu týkajúcu sa separovaného zberu. 

Mesto organizuje jarné a jesenné upratovanie v meste v trvaní 2 týždňov. Informácie o konaní 
upratovania sú uverejňované vrátane informácii o prevádzke oboch zberových dvorov v mestskom 
spravodaji doručovanom do každej domácnosti na území mesta, na web stránke mesta ako aj VPS. 

Po niekorko rokov je mesto spoluorganizátorom Environmetálneho dňa na liptove zameraného na 
čistenie brehov liptovskej Mary a brehov tokov. Aj pri tejto akcii je šírená osveta medzi obyvaterov 
využívaním všetkých dostupných informačných médií. 

V klientskom centre Mestského úradu sú celoročne pre obyvaterov k dispozícii letáky s informáciami 
o prevádzke zberových dvorov, o zbere nebezpečného odpadu a o organizácii separovaného zberu 
v meste. 

Mesto organizuje každoročne Deň otvorených dverí na mestskom úrade ako aj na zberných dvoroch 
a v triediacej hale. Na požiadanie školských zariadení je dohodnutá spolupráca pri vzdelávaní žiakov. 

V miestnej TV liptov sú zaradené informácie, ktoré sa týkajú aktuálnych informácií v tejto oblasti. 

6. INÉ 

Potvrdenie spracovate ra údajov 

Meno spracovate ra programu: Ing. Iveta Klepáčová 

Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu 
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PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LIPTOVSKY MIKULÁŠ NA ROKY 2011- 2015 

7. PRfLOHOVÁ ČAsf 

7.1. TabuFky 

Tab. č. 3 Nakladanie s odpadmi celkom v rokoch 2005 - 2010 

Tab. Č. 4 Nakladanie s nebezpečným odpadom 

Tab. Č. 5 Nakladanie s BRO 

Tab. Č. 9 Predpokladaný vznik komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu s členenfm na 

zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na jednotlivé vytriedené zložky 

komunálnych odpadov, predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo 

východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu. 

7.2. Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva 

Vo veciach odpadového hospodárstva bolo mesto Liptovský Mikuláš kontrolované niekoľkokrát 

na základe podnetov. Z uvedených šetrenf boli vyhotovené záznamy: 

- Záznam Č. 45/11 Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo šetrenia podnetu zameraného na 

nakladania s BRO v meste Liptovský Mikuláš z 28.4.2011 

- Záznam č. 48/12 zo šetrenia podnetu na nezabezpečenie podmienok pre reálne zapojenie obyvateľov 

do triedeného zberu v meste Liptovský Mikuláš z 15.5.2012 

- Záznam č. 70/13 zo šetrenia podnetu zameraného na nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi 

v meste Liptovský Mikuláš z 27.6.2013 
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Prílohová časť: 

Tab. č. 3 Nakladanie s odpadmi celkom v rokoch 2005 - 2010 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 I 
Spôsob nakladania· 

tlrok % tlrok % tlrok % tlrok % tlrok % tlrok % I 

1 2812 19,7 2153 15,85 2154,3 14,86 3012,8 20,47 2930,64 18,62 2901,1 19,2 ' 

2 O O O O O O O O O O O O 

3 O O 46 0,34 O O 7,9 0,05 9,42 0,06 9,09 0,06 

Spolu zhodnotené 2812 19,7 2199 16,2 2154,3 14,86 3020,8 20,52 2940,06 18,68 2910,2 19,3 

4 11452,2 80,1 11385 83,8 11463,3 79,07 11665,03 79,25 12788,7 81,26 12171,91 80,9 

5 1,14 0,01 O O O O O O 0,9 0,01 O O 

6 O O 2 0,01 6,4 0,04 4,56 0,03 8,22 0,05 12,88 0,1 

Spolu zneškodnené 11453,3 80,1 11387 83,8 11469,7 79,11 11669,6 79,3 12797,9 81,32 12187,04 80,7 

7 32 0,2 O O 873,58 6,03 29,7 0,2 O O O O 

Spolu 14297 100 13586 100 ,---14497,~ 100 14720,08 100 15737,92 100 15097,24 100 
-- --- - L-__ L_ 

V zmysle tab. č. 2 

Tab. č. 4 Nakladanie s nebezpečným odpadom 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Spôsob nakladania· 

tlrok % tlrok % tlrok % tlrok % tlrok % tlrok % 

l 21,1 95,3 61,0 93,8 67,5 91,2 48,1 76,0 72,9 79,9 39,2 77,61 

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 0,0 0,0 2,0 3,1 0,0 0,0 7,9 12,5 9,4 10,3 9,0 17,9 i 

Spolu zhodnotené 21,1 95,3 63,0 96,9 67,5 91,2 56,0 88,5 82,3 90,2 48,2 95,S 

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 

5 1,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 0,0 0,0 1 

6 0,0 0,0 2,0 3,1 6,4 8,6 7,3 11,5 8,1 8,8 2,3 4,5 I 

Spolu zneškodnené 1,0 4,7 2,0 3,1 6,4 8,6 7,3 11,5 9,0 9,8 2,3 4,5 

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 22,1 100,0 65,0 '----- __ 100,0 __ 74,Q. 100,0 
L- _ ~'3. 100,0 

'--- - ~,~ 100,0 50,5 100,0 . 
---- - - -





Tab. č. 5 Nakladanie s BRO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Spôsob nakladania· 

tlrok % tlrok % tlrok % tlrok % tlrok % tlrok % 

l 2181,0 99,9 1339,4 100,0 1578,0 100,0 1632,0 99,9 1620,8 99,8 1237,6 99,7 
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 i 

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,oi 
Spolu zhodnotené 2181,0 99,9 1339,4 100,0 1578,0 100,0 1632,0 99,9 1620,8 99,8 1237,6 99,7 
4 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,1 2,7 0,2 3,9 0,3 
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Spolu zneškodnené 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,1 2,7 0,2 3,9 0,3 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Spolu 2182,4 100,0 1339,4 100,0 1578,0 100,0 1633,4 100,0 1623,S 100,0 1241,S 100,0 

Tab. č. 9 Predpokladaný vznik komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu s členením na zmesoVÝ komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na jednotlivé 

vytriedené zložky komunálnych odpadov, predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku programu a v derovom roku programu. 





rok 2010 skutočnosť rok 2015 stanovené 

Množ- Zhodnotenie Zneškodnenie Množ- Zhodnotenie Zneškodnenie 

Kategórie a druhy odpadov 
stvo Mater. Energ Ostatné Skládk Spaľov. Ostatné iné stvo Mater. Energ. Ostatné Skládk. Sparov. Ostatné iné 

odpadov 01 02 03 04 05 06 07 odpadov 01 02 03 04 05 06 07 

(t) % % % % % % % (tis. t) % % % % % % % 

Nebezpečné 50 0,26 0,00 0,06 0,00 0,00 0,01 O 78 0,27 0,00 0,16 0,01 0,00 0,01 0,07 
Ostatné 15047 19,15 0,00 0,06 80,62 0,00 0,00 O 14922 34,73 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 
Spolu 15097 19,41 0,00 0,12 80,62 0,00 0,01 O 15000 35,00 0,00 0,16 78,01 0,00 0,01 0,07 

1 Ob~1y z dreva 1,96 O O O 100 O O O 0,5 100 O O O O O O 
2 Obaly z kovu 20,06 100 O O O O O O 35 100 O O O O O O 
3 Kompozitné obaly 35,12 100 O O O O O O 48 100 O O O O O O 
4 Ob~1y obsahujúce zvyšky nebo látky 1,08 O O O O O 100 O 3 O O O O O 100 O 
5 OJ>Qtrebované pneumatiky 12,8 O O O O O 100 O 15 O O O O O 100 O 
6 Kovové látky obsahujúce nebo látky 0,52 O O O O O 100 O 1,5 O O O O O 100 O 
7 Staveb. mater. obsahujúci azbest 0,01 O O O O O 100 O 0,08 O O O O O 100 O 

8 
Vyradené zariadenia obsahujúce 38,31 100 O O O O O O 54 100 O O O O O O I 

chlorflor. uhfovodlky 

9 
Vyradené el. a elektronické zariadenie 47,73 100 O O O O O O 70,75 100 O O O O O O kat.O 

10 
Vyradené el. a elektronické zariadenie 
kat. N 1,2 O O 100 O O O O 4 O O 100 O O O O . 

11 Iné biol()Qicky nerozložitefné odpady 92,54 O O O 100 O O O 20 O O O 100 O O O 
12 Kyseliny 0,01 O O O O O 100 O 0,02 O O O O O 100 O 
13 Rozpúšfadlá 0,31 O O O O O 100 O 0,6 O O O O O 100 O 
14 Pesticldy 0,3 O O O O O 100 O 0,4 O O O O O 100 O 
15 tiarivkya iný odpad obsahujúci ortuf 0,3 100 O O O O O O 0,4 100 O O O O O O 
16 Oleje a tuky 0,67 100 O O O O O O 3 100 O O O O O O 
17 Farby, tlač. farby, lepidlá, živice s NL 6,82 O O 100 O O O O 10 O O 100 O O O O 
18 Drobný stavebný odpad 1869,3 O O O 100 O O O 1960 60 O O 40 O O O 
19 Odpad z čistenia ulic 980,26 O O O 100 O O O 968 O O O 100 O O O 

20 Biologicky rozložitefný odpad 1241,5 99,7 O O 0,3 O O O 1304 100 O O O O O O 

21 Liečivá 0,08 O O O O O 100 O 0,01 O O O O O 100 O 
22 Batérie a akumulátorv 0,94 O O 100 O O O O 1 O O 100 O O O O 
23 Jedlé oleje a tuky 0,01 O O 100 O O O O 01 O O 100 O O O O 
24 Drevo 142,14 O O O 100 O O O 80 100 O O O O O O 
25 Obiemný odpad 1682,95 O O O 100 O O O 1500,6 O O 50 50 O O O 

26 Papier a lepenka 594,68 100 O O O O O O 850 100 O O O O O O 

27 Plasty 309,57 82,2 O O 17,8 O O O 370 100 O O O O O O 
28 Sklo 672,34 100 O O O O O O 700 100 O O O O O O 

29 Zmesový komunálny odpad 7398,71 O O O 100 O O O 7000 O O O 100 O O O 




