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K problematike kritérií výberu
budúcej organizácie
zodpovednosti výrobcov
Tri otázky pre štátneho tajomníka MŽP SR Ing. Vojtecha Ferencza, PhD.
n Kedy si vybrať OZV a načo si

dať pozor pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve?
- Podľa § 135 ods. 24 zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o odpadoch)
musí ten, kto chce vykonávať
činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov od 1. júla 2016,
doručiť žiadosť o autorizáciu na
ministerstvo životného prostredia SR najneskôr do 31.marca
2016. Súčasťou tejto žiadosti sú
náležitosti, ktoré sú ustanovené
v § 28 ods. 5 zákona o odpadoch. Jednou z týchto náležitostí je aj predloženie zoznamu
obcí, s ktorými je organizácia
zodpovednosti výrobcov (OZV)
v zmluvnom vzťahu. Uvedenú
podmienku musí príslušná OZV
preukázať pri podaní žiadosti o
udelenie autorizácie uzavretými
zmluvami o budúcich zmluvách
so zmluvnými partnermi (obcami). Následne OZV do troch
mesiacov od udelenia autorizácie ministerstvom predloží ministerstvu zmluvy s dotknutými
obcami. K uvedenému je treba
povedať, že ministerstvo dbá na
to, aby sa celý systém naštartoval
bez problémov a boli dodržané
zákonom stanovené termíny,
preto odporúčame zástupcom
miest a obcí, aby zmluvy o budúcich zmluvách uzatvárali v
dostatočnom časovom predstihu, najneskôr do konca roka
2015. K otázke kritérií výberu
budúcej OZV je možné konštatovať, že väčšina povinností a
náležitostí, ktoré musí zmluva
medzi OZV a obcou obsahovať,

sú zakotvené v zákone o odpadoch a vo vykonávacích predpisoch k zákonu. Z tohto dôvodu
by sa mali obce sústrediť najmä
na to, ktorý konkrétny výrobcovia stoja za jednotlivými OZV,
t.j., aká je ich finančná stabilita.
Navyše by sa obce mali pozerať
najmä na ďalšie benefity, ktoré
jednotlivé OZV obciam ponúkajú, ide napr. o lokálne informačné kampane zamerané na
triedený zber a jeho dôležitosť
a pod. Čo sa týka uzatvárania

zmlúv medzi obcami a OZV a
obcami a zberovými spoločnosťami, je ešte dôležité upriamiť
pozornosť obcí na § 135 ods.
14, ktorý sa týka zmlúv, ktoré
majú obce uzatvorené so zberovými spoločnosťami podľa
doterajších predpisov. Tieto
zmluvy musia zmluvné strany,
t.j. obce a zberové spoločnosti
uviesť do súladu so zákonom
o odpadoch a zberová spoločnosť musí pri uzatváraní novej zmluvy s príslušnou obcou

poskytnúť obci na požiadanie
potrebné informácie pre identifikáciu a oddelenie nákladov
na triedený zber. Z uvedeného
vyplýva, že obec bude pri uzatváraní zmluvy s budúcou OZV
pre obaly vychádzať pri určovaní výšky nákladov na triedený
zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v
obci práve z údajov, ktoré jej
poskytla zberová spoločnosť.
n Akým spôsobom má obec
postupovať pri uzatváraní
zmlúv ak je členom regionálneho združenia?
- Zo zákona vyplýva, že zmluvu o budúcej zmluve musí podpísať každá obec samostatne.
Pri uzatváraní zmlúv s budúcimi OZV v prípade obcí, ktoré
sú členmi regionálneho združenia, však ministerstvo odporúča, aby v mene obcí rokovalo a vyjednávalo podmienky s
potenciálnou OZV združenie
obcí, nakoľko združenie má pri
rokovaniach lepšiu vyjednávaciu pozíciu ako jednotlivá obec.
Následne je potrebné dohliadnuť na to, aby pre všetky obce
združenia platili rovnaké podmienky.
n Ministerstvo pripravuje vykonávacie vyhlášky, na základe ktorých môže začať obec s
prípravou všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Kedy
budú vyhlášky k dispozícii?
Dokedy má obec/mesto čas
pripraviť VZN?
- Niektoré vyhlášky museli
ísť na technickú notifikáciu do
Bruselu, pričom vnútrokomunitárne pripomienkové konanie

končí dňa 4. 11. 2015.Ostatné
vyhlášky budú v tomto čase po
schválení v jednotlivých komisiách a predpokladaný dátum ich zverejnenia v zbierke
zákonov je koniec novembra
2015. Účinnosť všetkých vykonávacích predpisov k zákonu o
odpadoch je 1. január 2016. Čo
sa týka prípravy VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi,
obce musia zverejniť nové VZN
do konca tohto roka, pričom
budú musieť v súlade s § 135
ods. 15 zákona o odpadoch toto
VZN uviesť do súladu s týmto zákonom najneskôr do 30.
júna 2016. Ministerstvo plánuje
najneskôr v polovici novembra
2015 zverejniť na svojej stránke
vzorové VZN, ako pomôcku pre
obce pri jeho vypracovávaní.
Obce a mestá majú povinnosť
vypracovať, schváliť a následne
zverejniť aj VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, a to do najneskôr do 15. decembra 2015.
MŽP SR intenzívne rokuje s MF
SR vzhľadom povinnosti množstvového zberu pre drobný stavebný odpad a následne bude
opäť na stránke nášho ministerstva zverejnené usmernenie k
vyrubovaniu miestneho poplatku za drobný stavebný odpad v
súlade so zákonom o odpadoch
a zákonom č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov od
1. januára 2016.

Podľa akých kritérií si má mesto alebo obec vybrať
organizáciu zodpovednosti výrobcov?
Jozef Dvonč,
primátor mesta Nitra:
Dôležité je, aby sa mesto
správne rozhodlo už v prvom
kroku pri výbere organizácie
zodpovednosti výrobcov. Ak si
vyberie nesprávneho partnera, minimálne na rok bude
musieť v tom vzťahu vydržať.
Preto by mesto pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve
malo s týmito subjektmi rokovať o tom, čo bude obsahovať
reálna zmluva, aké náklady
jej bude konkrétna OZV hradiť
a v akej výške, čo by jednoznačne malo byť už v zmluve

o budúcej zmluve podchytené.
Z tohto dôvodu je tiež dôležité
pozrieť sa na finančné zázemie a stabilitu tej ktorej OZV,
aby malo mesto garanciu, že
platby za jej odpad budú aj
reálne financované.
Výchova a vzdelávanie obyvateľstva v problematike triedenia odpadov sú tiež úlohou
OZV a preto by mesto nemalo
opomenúť pri výbere OZV ani
túto skutočnosť. Odporúčam
sa s budúcou OZV dohodnúť
na činnostiach, ktoré bude
spoločne s mestom vykonávať
práve v oblasti vzdelávania
obyvateľstva.

Vladimír Jánošík,
primátor mesta Lipany:
Pri uzatváraní zmluvy o
budúcej zmluve je dôležité
zázemie a sila OZV, čo ENVI
- PAK pre mňa stelesňuje.
Tiež sú dôležité skúsenosti s
fungovaním triedeného zberu
na úrovni miest a obcí. Ako
aj silný tím regionálnych zástupcov sú pre obec výhodou
minimálne v prípade, ak je
nevyhnutné operatívne riešiť
situáciu, ktorá v obci nastala.
Čiže mať „po ruke“ odborníka
na problematiku odpadového
hospodárstva. Dôležitá bola

pre nás odborná pomoc,
hlavne na začiatku. Napríklad
konzultácie po schválení
nového zákona o odpadoch,
o pripravených zmluvách OZV
– obec, o VZN o nakladaní s
odpadmi.
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Slováci triedia málo.
Ak, tak hlavne sklo.

Čo trápi samosprávy pri
zavádzaní nového zákona?

Slováci v porovnaní s krajinami EÚ triedia málo odpadu.
Ak sa zlepšia, majú šancu aj ušetriť. V minulom roku
vyprodukoval jeden Slovák v priemere takmer 323
kilogramov odpadu, a to najviac na západe a najmenej na
východe Slovenska.

Ako bude prebiehať
financovanie
triedeného zberu?
Kto ho zabezpečí
a koľko bude stáť?

P

riemerný Európan
pritom vygeneruje
až 481 kilogramov
odpadu. „Čo je však alarmujúce, Slováci zo spomínaného objemu odpadu vytriedili len okolo 25
kilogramov, čo je asi osem
percent a našu krajinu to
radí na chvost Európskej
únie, hodnotí stav triedeného zberu Roman Vandák, riaditeľ Komoditného oddelenia spoločnosti
ENVI - PAK.
Najviac odpadu produkujú Dáni (747 kg na obyvateľa), po nich nasledujú
Luxemburčania (653 kg),
Cyperčania (624 kg) a
Nemci (617 kg). Priemerný Európan vygeneruje až
481 kg na obyvateľa.

Podľa neho ak už Slováci triedia, tak hlavne sklo,
plasty a papier. Vyplýva to
zo štatistiky, ktorú spoločnosť ENVI – PAK každoročne zverejňuje. Najmenej triedia viacvrstvové
kombinované obaly, teda
obaly z mlieka, džúsov a
pod. Slováci však musia
pridať, podľa cieľov EÚ
do roku 2020 u plastov až
o 140 percent a pri papieri
až o 236 percent.
Podľa nového zákona
o odpadoch majú výrobcovia povinnosť postarať
sa o svoj výrobok počas
celého jeho životného
cyklu. Čiže od jeho vývoja, dizajnu, výroby, predaja a tiež vtedy, keď z
neho vznikne odpad, a to

prostredníctvom tzv. organizácie zodpovednosti
výrobcov (OZV), ktorá
zabezpečí jeho znehodnotenie. OZV tak musí znášať všetky náklady spojené
s vytriedeným odpadom.
„V praxi to znamená, že
obec alebo mesto už od
júla 2016 nebude platiť za
triedený zber odpadov z
papiera, plastov, skla a kovových obalov, ale iba za
odpad netriedený. Náklady za vytriedený odpad v
prípade, že mesto alebo
obec uzavrie zmluvu s
ENVI - PAK, uhradíme v
plnej výške," konštatoval
Roman Vandák. V budúcnosti by sa tak pre občanov mohli znížiť poplatky
za odpad.

Množstvo vytriedených komodít v regiónoch SR v roku 2014
kg/obyvateľ/rok

aktuálne SR*
kg/obyv./rok

ciele smernice rok 2020**
kg/obyv./rok

potrebný
nárast o

11,33
6,85
6,98
0,5

11,55
16,46
23,46

2%
140 %
236 %

množstvo vytriedeného skla
množstvo vytriedeného plastu
množstvo vytriedeného papiera
množstvo vytriedeného VKM

*pozn.: údaje vychádzajú z prieskumu spoločnosti ENVI - PAK, a.s.
**pozn.: použitá metóda výpočtu č.1 prílohy č.1 Rozhodnutia komisie 2011/753/EÚ

Prečo triediť?
Vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového
sa zachráni 1 hektár 80-ročného lesa.
1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.
Recyklácia 1 hliníkovej plechovky ušetrí toľko energie, že by to stačilo na
chod počítača alebo televízora na 3 hodiny.
2 nápojové kartóny = 1m2 kuchynských utierok.
670 hliníkových plechoviek = rám na bicykel.
10 časopisov = škatuľa na televízny prijímač.
30 PET fliaš = fleecová bunda.

Výrobcovia a dovozcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) preberajú plnú
zodpovednosť za triedený
zber vyhradených prúdov
odpadov (obaly, neobaly,
elektrozariadenia, batérie a
akumulátory, pneumatiky)
a sú povinní znášať finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov z ich výrobkov a obalov
týchto výrobkov. V prípade
obalov bude každý výrobca a dovozca platiť poplatok do OZV za obaly, ktoré
uvedie na trh. Úlohou OZV
bude zabezpečiť systém triedeného zberu, tak, aby bolo
možné ich vyzbieranie, dotriedenie a recyklácia. OZV
bude mať uzatvorené zmluvy o systéme a financovaní
triedeného zberu aj s obcami a mestami.
Zmluvy medzi OZV a obcami a mestami budú dohodami o systéme triedeného
zberu, čiže o tom, ako funguje triedený zber v tej ktorej obci alebo meste a koľko
stojí. OZV bude následne
hradiť náklady na triedený
zber priamo príslušnej zberovej spoločnosti bez ďalšieho administratívneho zaťaženia obce. Výrobcovia teda
uhradia všetky náklady spojené so zberom, prepravou,
prípravou na opätovné využitie, recykláciou, nákupom
farebných kontajnerov, ale aj
mzdy, energie, či náklady na
triediacu linku. Za finančné
výdavky sa nepovažujú výdavky na vybudovanie alebo výstavbu zariadenia na
zber odpadov. OZV
budú garantovať aj
financovanie zberu
a recyklácie obalov
od výrobcov, ktorí
na trh uviedli výrobky v obaloch a tie sa
odpadmi stávajú až
v dobe, keď už tento
výrobca na trhu nepôsobí. Nový systém
financovania triedeného zberu, vyplývajúci z nového zákona
o odpadoch, prinesie
obciam a mestám úsporu v
rozpočtoch tým, že výrobcovia prostredníctvom
OZV prevezmú náklady na
triedený zber. Teda čím viac
odpadu mesto alebo obec
vytriedi, tým menej nákladov bude mať s likvidáciou
zmesového odpadu. Efektívne nastavený triedený
zber v obci bude pre obce a
občanov bezplatný.

Čo znamená v praxi
prevziať systém
triedeného zberu
v meste alebo obci?
Každá obec alebo mesto
má zavedený svoj systém
nakladania s triedeným zberom. Nastavila si ho v minulosti s oprávnenou organizáciou, alebo zberovou
spoločnosťou. V praxi to
znamená, že má buď kontajnerový, vrecový systém alebo kombinovaný a k tomu
prislúchajúcu
frekvenciu
zberu. Pokiaľ je systém
funkčný, budúca OZV je ho
povinná prevziať a nadviazať naň po tom, ako začne
platiť nový zákon o odpadoch. Je to dôležité najmä
preto, aby ostali zachované
zmluvné vzťahy vyplývajúce
z výberového konania a aby
nedošlo k zmareniu už vynaložených investícií. Majetok mesta (zberné nádoby
a ostatné infraštruktúra)
ostáva aj naďalej vo vlastníctve mesta. Dôležité je, aby sa
obec alebo mesto a OZV
dohodli na podmienkach
efektívneho využívania.
Výnimka môže nastať iba
vtedy, ak obec alebo mesto
neuzatvorí zmluvu o budúcej zmluve s organizáciou
uchádzajúcou sa o autorizáciu a koordinačné centrum
ju pridelí losovaním. Vtedy
má OZV právo v tejto obci
alebo meste vykonať overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu a navrhnúť zmeny k zvýšeniu
efektívnosti zberu. Ak obec
zmeny nebude akceptovať,
OZV bude hradiť zberovej
spoločnosti iba náklady za
vytriedený odpad vo výške
obvyklých nákladov. Zvyšok nákladov bude zberovej
spoločnosti hradiť obec.

Povedie nový zákon
k zvýšeniu množstva
odpadov?
Nový zákon o odpadoch
zavádza viacero opatrení na
to, aby sa množstvo vytriedených odpadov zvýšilo. Tým
najdôležitejším je rozšírená
zodpovednosť výrobcov a
nová evidencia vykazovania
množstiev vytriedených a

recyklovaných odpadov. V
praxi to znamená, že každý
výrobca a dovozca má predpísané množstvo odpadov
z obalov, pre ktoré musí
zabezpečiť zber, recykláciu
a zhodnotenie. Aby to bolo
spravodlivé voči výrobcom,
je toto množstvo odvodené od množstva obalov,
ktoré na Slovensku výrobca predá. V organizáciách
zodpovednosti
výrobcov
(OZV) sa množstvá jednotlivých výrobcov spočítavajú
a OZV musí zabezpečiť zber
a zhodnotenie celého súčtu
množstiev všetkých výrobcov.
Povinnosť zabezpečiť zber
a recykláciu mali výrobcovia
a dovozcovia i doteraz, ale v
realite sa často stávalo, že povinnosti zberu a zhodnotenia boli plnené nie odpadom
pochádzajúcim z triedeného
zberu komunálnych odpadov, ale z priemyselných
odpadov alebo sa dokonca
mohlo stať, že v evidencii
množstva odpadu vznikalo
viacnásobné vykazovanie
a množstvá vytriedeného a
recyklovaného odpadu sa
takto umelo navyšovali.
Podľa nového zákona o
odpadoch bude evidencia
jednoznačná. Bude mapovať
materiálový tok od pôvodného pôvodcu odpadu, to
znamená od toho, u koho sa
odpad vytriedil, až po toho,
kto odpad recykluje. Koniec
duplicitám a viacnásobnému
vykazovaniu vyzbieraného a
recyklovaného odpadu bude
v realite znamenať zreálnenie množstiev vytriedených
odpadov.
Výrobcom a dovozcom
ako i organizáciám zodpovednosti výrobcov budú
hroziť vysoké sankcie, ak sa
nevytriedi a nezrecykluje
dostatočné množstvo
odpadov. Preto budú
robiť všetko, aby sa tak
nestalo. Na tomto princípe funguje triedený
zber odpadov vo vyspelých členských krajinách Európskej únie.
Významnú úlohu v
monitorovaní množstva reálne vytriedeného a recyklovaného odpadu bude predstavovať
povinnosť
výrobcov
financovať a organizovať osvetové kampane na
podporu triedeného zberu,
ako i vytvoriť elektronický
informačný systém v odpadovom hospodárstve.
Pre mestá a obce zavedenie tohto princípu znamená,
že z ich územia budú triedené odpady ako sklo, plasty
a papier z farebných kontajnerov vyvezené v plnom
rozsahu.
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Triedený zber v obciach
Spoločnosť ENVI – PAK je už vyše 12 rokov lídrom v oblasti odpadového hospodárstva. V súvislosti so
zmenami, ktoré nový zákon o odpadoch prináša mestám a obciam, sme požiadali o rozhovor generálnu
riaditeľku a predsedníčku predstavenstva ENVI – PAK, a. s., Mgr. Hanu Novákovú, MBA.
n Predstaviteľov samospráv na Slovensku v súčasnosti najviac zaujíma,
ako ovplyvní nový zákon
o odpadoch triedený zber
v mestách a obciach.
- Celá filozofia nového
zákona sa odvíja od tzv.
rozšírenej zodpovednosti
výrobcov, ktorá výrobcom
ukladá povinnosť postarať sa o svoj výrobok počas jeho celého životného
cyklu, teda aj vtedy, keď sa
stane odpadom. Títo výrobcovia, ktorých budú od
nového roka reprezentovať
organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej „OZV“),
prevezmú existujúci systém triedeného zberu
zavedený v mestách a obciach. To však neznamená, že OZV ho prevezmú
do svojho vlastníctva, či
dokonca budú zberné nádoby rušiť. Práve naopak,
majetok obce (zberné nádoby a ostatná infraštruktúra) ostane aj naďalej vo
vlastníctve obce. Systém
triedeného zberu, nádoby
resp. vrecia a frekvenciu
ich zberu zachovajú tak,
ako je to v obci zavedené.
Tento systém bude môcť
byť zmenený iba na základe dohody s obcou. Napokon, rozhodujúce slovo
pri tom, ako bude triedený
zber v obci organizovaný,
bude mať aj naďalej obec,
pretože tá schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na svojom území.
Cieľ obcí a OZV je však
rovnaký – postupne zvyšovať množstvo triedených zložiek papier, sklo,
plasty a kovy, pri triedení
ktorých sa Slovensko nachádza na chvoste krajín
Európskej únie.
n Aký vplyv bude mať
zákon na dnes pomerne
napnuté rozpočty samospráv?
- Na rozpočet obcí bude
mať zákon pozitívny dopad, pretože náklady na
triedený zber v každej
obci budú musieť byť hradené výrobcami prostredníctvom OZV. Schéma
zákona je jasná – na jednej strane je obec, ktorá
je zodpovedná za zavedenie triedeného zberu na
svojom území. Na druhej
strane sú výrobcovia, ktorí
budú náklady na triedený
zber uhrádzať. Preto čím
viac odpadu obec vytriedi,
tým menej ho zostane v

Pri prechode na nový zákon je dôležité, aby všetky subjekty, teda samospráva, zberová spoločnosť, ako aj OZV spolu komunikovali a systém triedeného zberu nastavili pre občanov čo
najefektívnejšie, vyjadrila sa k spolupráci Hana Nováková.
zmesovom komunálnom
odpade, za ktorý občania
platia. Ministerstvo životného prostredia vyčíslilo,
že úspora samospráv by
mala dosiahnuť takmer
31,5 milióna eur.
n Znamená to, že obec
musí presne vedieť, koľko ju stojí triedený zber?
Áno, obce musia exaktne vyčísliť náklady na triedený zber, aby ich OZV
dokázala uhradiť. Výrazným pozitívom nového
zákona je fakt, že obec
bude o platby za triedený
zber odbremenená, pretože tieto náklady bude zberovej spoločnosti uhrádzať priamo OZV. Z toho
vyplýva, že nový systém si
bude vyžadovať zmluvnú
spoluprácu všetkých troch
subjektov - OZV, obcí a
zberových
spoločností.
Pôjde o akýsi trojuholník
vzťahov, v ktorom každý z
partnerov má dôležité postavenie.
n Čo však v prípade,
ak zberová spoločnosť
robí triedený zber v obci
zdarma?
V prvom rade treba povedať, že nič nie je zadarmo. Zberová spoločnosť
má s triedeným zberom
určité náklady, avšak sú
zahrnuté v celkovom balíku služieb za odpadové
hospodárstvo v obci. Preto je dôležité, aby zberové
spoločnosti deklarujúce
bezplatný triedený zber
v spolupráci s OZV tieto
nálady vyčíslili. V súčasnosti komunikujeme so
zberovými spoločnosťami
a snažíme sa tieto náklady

identifikovať.
n Ako
nový zákon
prispeje k vyššej miere
zhodnotenia a recyklácie
odpadov?
- Slovensko má voči
Európskej únii záväzok,
ktorý hovorí o tom, že do
roku 2020 musíme dosiahnuť najmenej 50 % mieru
recyklácie komunálnych
odpadov. V súčasnosti sa
pohybujeme na úrovni 8
%, čo nás radí na nie príliš
lichotivé priečky spomedzi krajín EÚ. Zákon má
v sebe hneď niekoľko momentov, pomocou ktorých
má ambíciu sa k spomínaným číslam priblížiť.
Tým prvým je samotný
fakt, že výrobcovia budú
triedený zber financovať,
čo zabezpečí finančnú
efektívnosť celého systému. Peniaze teda pôjdu
tam, kam majú, k obciam. Dôležitým bodom
sú taktiež osvetové a environmentálne kampane,
pomocou ktorých budú
OZV občanov vzdelávať a
motivovať k vyššej miere
triedenia odpadov. Pôjde
o kampane s celonárodnou, ale aj lokálnou pôsobnosťou, pričom dôraz
sa bude klásť na najmladšiu cieľovú skupinu – deti.
Tie sú častokrát pozitívnym stimulom pre celé
svoje okolie.
Novinkou sú aj tzv.
štandardy triedeného zberu. Ide o minimálne parametre infraštruktúry pre
triedený zber, ktoré bude
musieť obec poskytnúť
svojim obyvateľom. Dôležité však je, že OZV obci

uhradí systém spĺňajúci
tieto štandardy.
n Ako nadviaže obec
spoluprácu s OZV? Je
potrebné, aby si ju obec
vybrala verejným obstarávaním?
Výber OZV nepodlieha
zákonu o verejnom obsta-

rávaní, nakoľko v tomto
prípade nedochádza zo
strany obce k finančnému plneniu. V súčasnosti
obce uzatvárajú zmluvy
o budúcich zmluvách s
OZV, ktorá ich potrebuje
na získanie autorizácie.
Až na základe autorizácie bude totiž OZV môcť
od 1. júla 2016 vykonávať
svoju činnosť, de facto financovať triedený zber v
obciach. Zmluvy o budúcich zmluvách sú nástrojom, pomocou ktorého
sa samospráva a OZV
dohodnú na pravidlách a
podmienkach, ako bude
nový zákon o odpadoch
uvedený do života, preto
by im obce mali venovať
náležitú pozornosť.
n Myslí zákon aj na možnosť, že sa obec nedohodne so žiadnou OZV?
V prípade, ak obec ostane bez zmluvného partnera, prichádza na rad zlosovanie, ktorým bude obec
pridelená k OZV. V takejto
obci môže OZV vykonať
kontrolu efektivity triedeného zberu a navrhnúť
jej nápravné opatrenia
na zlepšenie. Ak ich obec
neakceptuje, vystavuje sa
riziku, že jej OZV bude
hradiť len tzv. obvyklé
náklady. Ide o náklady na
triedený zber, ktoré vykazujú porovnateľné obce v
danom regióne. Už z toho
vyplýva, že pre obec je
omnoho výhodnejší prvý
model, teda dobrovoľné
uzavretie zmluvy s OZV
ako aj zberovou spoloč-

nosťou na systéme triedeného zberu.
n Má ENVI - PAK ambíciu stať sa OZV?
Samozrejme,
zodpovedne sa pripravujeme na
to, aby sme sa stali OZV.
Máme na to všetky predpoklady – už dnes hradíme
príspevky na triedený zber
v približne 1600 mestách a
obciach na Slovensku, čo
predstavuje 57% všetkých
miest a obcí. Okrem toho
pre obce spracovávame
odborné materiály napr.
manuál ako implementovať nový zákon o odpadoch pre obce, pomáhame s vypracovaním VZN.
Sme silný a stabilný partner, stoja za nami najväčší
medzinárodní výrobcovia
baleného tovaru na svete.
K nim sa pridali aj iné slovenské firmy, výrobcovia
potravín, nápojov, liehovín alebo kozmetiky a podobne. Sú to spoločnosti
rôznej veľkosti, ktoré spolu zamestnávajú tisíce slovenských ľudí a prinášajú
produkty, ktoré sa predávajú doma i v zahraničí.
Naša sila spočíva aj v serióznom prístupe k obciam
a mestám, v uhradených
faktúrach za triedený zber
a v snahe ďalej rozvíjať
spoluprácu. Na podporu
triedeného zberu sme doteraz vynaložili takmer 20
miliónov eur. V regiónoch
máme tím zástupcov, ktorí poznajú úskalia implementácie nového zákona a
vedia ušiť riešenie v prípade potreby aj na mieru.

Prečo Slovensko potrebuje nový zákon o odpadoch
V súčasnosti platný zákon o odpadoch už
nespĺňa požiadavky modernej legislatívnej
normy. Stal sa neprehľadný, komplikovaný
a zastaraný. Novelizovaný bol 29-krát a
implementoval do seba 10 smerníc EÚ.

Cieľom nového zákona
je predovšetkým:
- odstrániť poddimenzované a nevýhodné
financovanie triedeného zberu v mestách
a obciach,
- zvýšiť mieru vytriedeného a recyklovaného odpadu.
Výsledky triedeného zberu nám ukazujú,
že systém, ktorý sa riadi aktuálnou legislatívou už nemá potenciál, aby klesalo
množstvo odpadu uloženého na skládku a
aby rástlo množstvo vytriedeného odpadu. V súčasnosti triedi občan Slovenska
priemerne 8 % komunálneho odpadu a
75 % končí na skládkach. Do roku 2020
musíme zabezpečiť, aby bolo na Slovensku recyklovaného 50 % vzniknutého
komunálneho odpadu.
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Mesto radí mestu
Trenčín si už po druhýkrát prevzal hlavnú cenu v Súťaži o najlepšie mestá v triedení odpadov. Má efektívne
nastavený triedený zber na všetky druhy odpadu – papier, plasty, sklo, kovové obaly a viacvrstvový kombinovaný
materiál (VKM) a navyše svojich obyvateľov aj motivuje. Humenné je mestom s najvyššou hustotou zbernej siete,
a teda najvyšším komfortom pre obyvateľov. Palárikovo patrí k nadpriemerne triediacim obciam.
Čo považujete za dôležité pre
lepšie triedenie odpadu vo vašej
obci alebo meste?
Trenčín - „Občania potrebujú
mať vytvorené dobré možnosti na
triedenie odpadov a byť informovaní o tom, čo kam triediť, ako aj o
harmonograme vývozov triedených
zložiek odpadu. K triedeniu sme
preto podrobne vypracovali všeobecne záväzné nariadenie (VZN),
opisuje systém zberu primátor
Trenčína Richard Rybníček.
V meste máme rozmiestnených
542 kusov 1 100 l nádob, 67 kusov
240 l a 491 kusov 120 l nádob na papier, 192 kusov nádob na sklo, 462
kusov 1 100 l nádob na plasty. Z rodinných domov plasty zbierame aj
prostredníctvom žltých vriec a za
rok 2014 bolo vyzbieraných 37 436
kusov vriec s plastmi. Kovy a viacvrstvové obaly môžu občania mesta
odovzdávať v dvoch zberných dvoroch, alebo do špeciálne pripravených kontajnerov počas jarného a
jesenného upratovania. Dôležitý
je tiež efektívny odvoz zmesového komunálneho odpadu. Nádob
na zmesový komunálny odpad by
nemalo byť priveľa, inak ostávajú
poloprázdne a to nemotivuje ľudí
k triedeniu. Preto sa snažíme mať
nádoby na komunálny odpad pridelené k objektom v zmysle nášho
VZN presne podľa počtu poplat-

n

níkov. V objektoch kde máme 1-2
poplatníkov, realizujeme vývoz raz
za 14 dní, čím chceme ľudí primäť
triediť a nevyhadzovať odpad do
zmesového odpadu. K dosiahnutiu
úspechu je potrebná aj dôsledná
evidencia o vyprodukovaných odpadoch na území mesta. Všetkých
tých, čo na území mesta vykonávajú zber akéhokoľvek odpadu sme
zmluvne zaviazali a vyžadujeme od
nich hlásenia o množstvách vyzbieraných odpadov.
Palárikovo - Triedenie zložiek
komunálneho odpadu je pre nás
kľúčová úloha pre dosiahnutie kontinuálneho znižovania komunálne-

Zber v Palárikove.

ho odpadu zneškodňovaného skládkovaním. V súčasnosti triedime 15
druhov komodít za účelom materiálovej recyklácie. „Máme rozvinutý
lokálny aj donáškový systém triedeného zberu. Snažíme sa obyvateľom
maximálne vyjsť v ústrety tak, aby
triedenie odpadu bolo pohodlné
a dostupné, hovorí Jozef Derňár,
starosta obce Palárikovo a predseda
Združenia obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi. Ďalším krokom k zvýšeniu
kvality a miery triedenia bude určite
stabilná personálna základňa. Doteraz všetku prácu na zbernom dvore vykonávali pracovníci tzv. VPP,

resp. drobných obecných služieb,
ale zakúpením novej techniky vieme doriešiť aj túto otázku.
V Humennom majú technické
služby vypracovaný a zverejnený
harmonogramu zberu. Vyzbieraný
odpad dotrieďujú v hale separačného dvora. „Veľkým prínosom v
triedení odpadov je rozmiestnenie zberných nádob na triedený
zber čo najbližšie k zdroju vzniku,
čiže k obyvateľom," hovorí Monika
Pastráková z Odboru ŽP MSÚ v
Humennom. Vyseparované zložky
komunálneho odpadu zo sídlisk sa
zbierajú raz týždenne a zber vyseparovaných zložiek odpadu z rodinných domov sa uskutočňuje raz
mesačne.
V budúcnosti nás čaká vybudovanie strediska na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov a
popasovať sa chceme so zhodnotením stavebných odpadov. Dôležité
bude zabezpečiť triedenie a materiálové toky vytriedených komodít
komunálneho odpadu tak, aby boli
v súlade s novým zákonom o odpadoch.
n Čo by ste v budúcnosti chceli
zlepšiť?
Trenčín - A naša vízia...? Vybrať
si dobrú organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá nám pomôže ešte
viac zlepšiť podmienky pre triedenie odpadu pre našich občanov. Do

budúcna plánujeme rozšíriť kapacity nádob a zvýšiť frekvenciu vývozov. V najbližšom období sa zameriame aj na triedenie VKM, kovov
a bioodpadu. A tým výraznejšie
zvýšiť percento vytriedeného odpadu z celkového vyprodukovaného
komunálneho odpadu. Aby význam
triedenia občania pochopili a prijali
ho za svoju zodpovednosť v spolupráci s vybranou OZV musíme sa
zamerať na osvetu a vzdelávanie
občanov.
Palárikovo - V súčasnosti „manažujeme“ triedený zber aj v Združení obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi,
v ktorom je združených 26 obcí
regiónu. Aby triedený zber mohol
prebiehať kontinuálne a aby sme
mohli zvyšovať mieru separácie,
plánujeme rozšíriť materiálno-technickú základňu – nákup nových
strojov, hlavne prepravných zariadení, veľkokapacitných kontajnerov. Samozrejme rovnako dôležité
je i nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom. Pretože dosiahnutie nášho cieľa je možné len aplikáciou dôsledného recyklačného
a kompostovacieho programu.
Humenné - Možnosti zlepšenia
vidíme najmä v edukácii obyvateľov, aby boli disciplinovanejší pri
triedení odpadov a väčšej frekvencii počtu a intervalov zvozu.

