Správa o nakladaní s komunálnymi odpadmi za rok 2013
Mesto Žiar nad Hronom zabezpečovalo v roku 2013 narábanie s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi v podmienkach fungujúceho systému odpadového hospodárstva, ktorý
je tvorený Technickými službami - Žiar nad Hronom, a.s., Technickými službami Žiar nad
Hronom, spol. s r.o. a vysunutým pracoviskom MsÚ – ISZ (intenzifikácia separovaného
zberu). Za rok 2013 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
1. Celkovo bolo vyzbieraných 4.998,74 ton odpadu, z ktorých 3.673,11 ton bolo uložené
na skládku odpadov (zmesový komunálny odpad, drobné stavebné odpady, objemný
odpad, odpad z čistenia ulíc, nebezpečný odpad) a 1325,63 t tvorili triedené zložky,
ktoré boli ďalej zhodnotené:
351,31 t biologicky rozložiteľných odpadov ( zelený odpad – konáre, tráva )
298,35 t plasty
2,01 t kovy
28,23 t elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory, žiarivky
208,44 t sklo
331,71 t papier a lepenka
29,80 t pneumatiky
3,27 t jedlý olej z domácností
21,98 t šatstvo, obuv, textílie
50,53 t drevo
2. Pri prepočte na jedného obyvateľa (v roku 2013 bolo evidovaných 18.808 obyvateľov)
to činilo 265,78 kg odpadu, z nich 195,30 kg bolo uložené na skládku a 70,48 kg bolo
zhodnotené materiálovo, alebo energeticky.
3. Pri dňoch jarnej a jesennej čistoty bolo vyzbieraných spolu 299,56 t objemných
odpadov a z čiernych skládok bolo zlikvidovaných 324,16 t odpadov.
Pre porovnanie s predchádzajúcim obdobím a okolitým svetom privádzame
nasledovnú tabuľku:

Produkcia odpadu na obyvateľa/rok v
kg
2009

2010

2011

2012
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EU (27) / od 2012 EU (28)

509

507

503

480

:

Slovensko

322
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:

BB kraj

262

271

268
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:

278,08

295,59

309,88

Žiar nad Hronom

1

254,79 265,68

Množstvo skládkovaného KO na
obyvateľa/ rok v kg
2009

2010

2011

2012

2013

EU (27) / od 2012 EU (28)

192

187

179

163

:

Slovensko

249

260

245

281

:

BB kraj

229

229

222

:

:

240,26

224,89

228,10

2009

2010

2011
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2013

302

304

306

317

:

63/59

67/63

78/66

:

:

25

38

36

:

:

39,75

70,71

82,52

80,48

70,48

Žiar nad Hronom

174,31 195,30

Množstvo zhodnoteného (materiálovo, energeticky, kompostovaním) KO
na obyvateľa/rok v kg

EU (27) / od 2012 EU (28)
Slovensko
BB kraj
Žiar nad Hronom

Pre rok 2013 prevádzkové náklady na odpadové hospodárstvo ( mimo spolufinancovania
projektov ) činili 1.074.206.- eur, čo pri celkovom množstve spracovaného odpadu
(zhodnoteného, zneškodneného, uloženého) 4.998,74 t predstavuje náklady 214,90.- eur/t
odpadu, alebo 57,11.- eur/obyvateľa. Na poplatkoch bolo vyzbieraných 686.902,76.- eur
( 421.841,30.- eur bytové domy, 233.531,91.- eur podnikatelia, 31.529,55.- eur rodinné
domy ), čo predstavuje 63,65 % reálnych nákladov na odpadové hospodárstvo a v priemere (
očistené od poplatkov podnikateľov ) 24,10.- eur / obyvateľa. Príjem z ekologického
poplatku za uloženie odpadov v katastri mesta ( ZSNP SPO, s.r.o. ) činil 439 436.- eur, príjem
zo separovaného zberu bol 13 108.- eur a príjem z recyklačného fondu dosiahol 41 544.-eur
Opticky vyzerajú výsledky za rok 2013 v v oblasti separovaného zberu a jeho pomeru
k celkovému množstvu komunálneho odpadu horšie ako v predchádzajúcom roku, ale je
potrebné si uvedomiť, že boli ovplyvnené jednak radikálnym znížením množstva zberu
niektorých druhov odpadov – biologicky rozložiteľný odpad ( tráva, drevná
hmota), opotrebované pneumatiky a kovy – ich celkového množstva sa znížilo o cca 200 t
a jednak intenzívnym odstraňovaním ekologických záťaži z predchádzajúcich rokov
v lokalitách Kortína a Šášovské Podhradie, kde sa z čiernych skládok odstránilo vyše 300 t
komunálneho odpadu. V oblasti intenzifikácie separovaného sme zároveň významne
pokročili v zbere šatstva, obuvi a textílií, kde sme vďaka umiestneniu 21 ks nových
kontejnerov na tieto komodity za necelý rok vyseparovali temer 22 t materiálu, ktorý bol
použitý na charitatívne účely, alebo bol inak zhodnotený. Pozitívne hodnotíme aj spustenie
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pilotného projektu separovaného zberu kuchynského a reštauračného odpadu v školách
a škôlkach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ( 11 odberných miest) od novembra 2013 keď
už za prvé dva mesiace bolo odovzdaných a zhodnotených 5,4 t kuchynského
a reštauračného odpadu.
V priebehu roku 2013 riešilo mesto v spolupráci s Technickými službami Žiar nad Hronom,
spol. s r.o. rekonštrukciu stojísk, opravy a rozšírenie siete exteriérových smetných košov.
Bolo zrekonštruovaných 11 stojísk ( strechy, oplotenie), opravených 59 ks separačných
exteriérových košov a osadených 10 nových košov.
Vďaka pochopeniu a aktívnemu prístupu vedenia Urbárskeho a pasienkového spoločenstva
Žiar nad Hronom sa mestu podarilo od apríla 2013 zaviesť systém pravidelného odvozu
komunálneho odpadu z lokality Kortína, pričom na čiastočnú úhradu nákladov na likvidáciu
odpadov práve cez urbár prispievajú samotní obyvatelia tejto lokality. Do konca roka 2013
bolo za vyzbierané peniaze v sume 1986.- eur vyvezených 14 ks 5000 l kontejnerov a 10 ks
1100 l kontejnerov, t.j. 80 m3 zmesového komunálneho odpadu. Ďalších 14 ks 5000 l
kontejnerov a 1 1100 l kontejner boli riešené ako čierna skládka a mesto na ich likvidáciu
vynaložilo 448,70.- eur. Týmto spôsobom pomerne úspešne predchádzame tvoreniu nových
divokých čiernych skládok odpadu v tejto časti mesta.
Prevádzkové náklady na odpadové hospodárstvo v roku 2013 vo výške 1.074.206.- eur oproti
1.210.284 eurám v roku 2012 (úspora vyše 11 %) svedčia o tom, že nastúpený trend
v optimalizácii činností v odpadovom hospodárstve a následnej minimalizácii nákladov, pri
veľmi korektnej a ústretovej súčinnosti zo strany vedenia Technických služieb – Žiar nad
Hronom, a.s. , prináša svoje prvé plody. Týmto znížením nákladov si vytvárame podmienky
na to, aby sme mohli realizovať ďalšie kroky v skvalitňovaní narábania s komunálnymi
odpadmi – rozšírenie separovaného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov a separovaný zber kovov a tetrapakov v stojiskách bytových domov
v súlade s platnou legislatívou, ktoré budú pre mesto objektívne znamenať nové
prevádzkové náklady, bez nutnosti uvažovať o zvyšovaní poplatkov za komunálne a drobné
stavebné odpady, alebo zvýšených nárokov na prostriedky z mestského rozpočtu oproti
predchádzajúcim obdobiam.
Na záver rád konštatujem, že spoločnosť T+T, a.s. si plní všetky záväzky uvedené v Zmluve
o spolupráci, podpísanej vo februári 2013 a finančným a vecným plnením zabezpečila, aby
spoločnosť Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. v termíne do 06.12. 2013 vybudovala
novú kazetu Skládky odpadov v Horných Opatovciach a SIŽP Banská Bystrica začala stavebné
konanie na jej užívanie.
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