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Úvod 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR) predstavuje strategický 

dokument v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015. Bol vypracovaný v 

súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rastu. Jeho obsah zodpovedá požiadavkám stanoveným v 

legislatívnych predpisoch SR a EÚ, predovšetkým v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a smernice 

2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „nová rámcová smernica o odpade“).  

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015 je v poradí štvrtým POH SR. Vychádza z 

vyhodnotenia predchádzajúceho POH SR na roky 2005 až 2010, z analýzy súčasného stavu a potrieb 

odpadového hospodárstva SR. 

POH Mesta Spišská Belá je vypracovaný v zmysle § 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení 

neskorších predpisov a nadväzuje na záväznú časť POH Prešovského kraja na roky 2011 – 2015, ktorý 

nadobudol účinnosť 15. februára 2014. Obsahovo je spracovaný podľa osnovy v prílohe č. 4 Vyhlášky 

MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Mesto 

Spišská Belá mala spracovaný a schválený POH do roku 2005.  

Prešovský kraj sa člení na 13 okresov a to: Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, 

Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. 

Počet obyvateľov Prešovského kraja je 809 443 osôb (údaje z POH Prešovského kraja). 

 

 

V hodnotenom období v Prešovskom kraji vzniklo od cca 719 tisíc ton (rok 2005) do cca. 921 tisíc 
ton (rok 2009) odpadov ročne (údaje z POH Prešovského kraja). 
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Z pohľadu všetkých okresov Prešovského kraja sa najviac ostatných odpadov produkuje 

v okresoch Prešov, Poprad a Vranov nad Topľou (údaje z POH Prešovského kraja). 
 

 
 

Najviac nebezpečných odpadov sa produkuje v okresoch Prešov a Poprad (údaje z POH 
Prešovského kraja). 
 

 
 

Z pohľadu vzniku komunálnych odpadov sa v rokoch 2005 do 2010 vyprodukovalo v Prešovskom 
kraji od 162 tis. ton do 206 tis. ton komunálnych odpadov (údaje z POH Prešovského kraja).  
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V roku 2010 jeden občan Prešovského kraja vyprodukoval 254,7 kg komunálnych odpadov 
(údaje z POH Prešovského kraja). 
 

 
 
 
 

V Prešovskom kraji dominuje zneškodňovanie komunálnych odpadov na skládkach odpadov. 
V roku 2010 to bolo až 91,26 % odpadov.  
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Rozloha okresu Kežmarok bola v roku 2010 cca 839 km2 s počtom obyvateľov cca 68,928 tis. 

Celková produkcia odpadov sa za roky 2005 až 2010 pohybovala v rozmedzí od cca 29,6 tis. t odpadov 

do cca 76,5 tis. t odpadov. Najviac odpadov bolo zaznamenaných v roku 2010. 

Množstvo komunálnych odpadov bolo v okrese Kežmarok v období rokov 2005 – 2010 od cca 

12,6 tis. ton odpadov do cca 22,3 tis. ton odpadov. V prepočte na 1 obyvateľa to bolo v roku 2010 

323,8 kg.  

Nakladanie s komunálnymi odpadmi v okrese Kežmarok (údaje z POH Prešovského kraja): 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v okrese Kežmarok (údaje z POH 

Prešovského kraja): 
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1 Základné údaje programu mesta 
 

Názov mesta Spišská Belá 

Identifikačné číslo  326518 

Okres  Kežmarok 

Počet obyvateľov mesta  6415 

Rozloha katastrálneho územia obce  3393,7404 ha vrátane mestskej časti Strážky 

Obdobie na ktoré sa program vydáva 2011 -2015 

 

Predložený POH  na obdobie rokov 2011-2015 rieši nakladanie s odpadmi v meste Spišská 

Belá. V roku 2013 bolo prijaté VZN o nakladaní s odpadmi v meste Spišská Belá č. 7/2013 

s účinnosťou od 1.8.2013. 

Mesto Spišská Belá administratívne spadá do Prešovského kraja, okresu Kežmarok a je druhým 

najväčším mestom okresu. Nachádza sa v regióne pod Belianskymi Tatrami, leží v severnej časti 

Podtatranskej kotliny. 

Priemysel: prevažne poľnohospodársko-priemyselný charakter 

Výrobný potenciál v meste je tvorený nasledovnými podnikmi: 

- AT Tatry spol. s r. o. – najväčší poľnohospodársky podnik v Spišskej Belej 

- ÚKSUP – hlavná odrodová skúšobňa Spišská Belá 

- Slovsolanum – družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov 

- C.I.M.A Slovakia spol. s r. o. – výroba komponentov a náhradných dielov pre spoločnosť Whirpool  

- Výrobné družstvo Javorina – výrobca masívneho dubového nábytku 

- Baliarne obchodu Poprad a. s., prevádzka Spišská Belá – výrobca kávy a čajov 

- Mestský podnik Spišská Belá spol. s r. o. – hosp. činnosť v obl. lesníctva, prevádzkovanie píly, 

poskytovanie služieb v doprave, zbere a odvoze komunálneho odpadu, prevádzkovanie skládky 

odpadov, verejno-prospešné služby, realizácia stavebných prác, prevádzkovanie kameňolomu 

- VOMZ Slovakia spol. s r. o. – výroba nerezového gastronomického nábytku   

- Renova spol. s r. o. – kompletný upratovací servis  

- Livonec spol. s r. o. – komplexný servis protipožiarnej a záchrannej techniky 

- Pebek spol. s r. o. – výroba stavebných murovacích materiálov 

- Drepal spol. s r. o. – výrobca drevených paliet a obalov 

- SPP – distribúcia, a. s. Bratislava, autorizované metrologické pracovisko a opravovňa plynomerov  

- Remeslá Belá spol. s r. o. – vykonávanie jednoduchých stavieb a stavebných prác, maliarske 

a natieračské práce, rezanie drevnej hmoty na rezivo v rámci piliarskej výroby 

Školstvo: Materská škola Mierová         Kultúrne ustanovizne:  Centrum voľného času 

ZŠ J.M. Petzvala            Základná umelecká škola 

ZŠ Štefánikova            Mestská knižnica 

Špeciálna základná škola           TheatroBalans- ochotnícke divadlo 

Sociálna oblasť:  Zariadenie opatrovateľskej služby – Strážky 

  Spišská katolícka charita 

  Face club – mládežnícky klub 

Klub dôchodcov 

Detský domov 
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2 Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva 
 

2.1 Druh, množstvo a zdroj komunálnych odpadov vzniknutých v meste v predchádzajúcom 

období s osobitným rozlíšením na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na 

vytriedené zložky komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

 

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

území mesta svoje prevádzky. V meste je zavedený zber zmesových komunálnych odpadov a triedený 

zber nasledovných odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, bioodpad, elektroodpad, batérie, 

veľkoobjemový odpad, textil, stavebné odpady, nebezpečné odpady, zmesový komunálny odpad. 

V zmysle vyhlášky č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa odpady v Meste 

Spišská Belá zaradzujú do dvoch kategórií – ostatný a nebezpečný odpad. Vznikajúce odpady v Meste 

Spišská Belá občania triedia podľa druhov odpadov, zhromažďujú vo vyhradených priestoroch 

(separačných miestach) a Mestský podnik Spišská Belá, spol. s r. o. zabezpečuje zber a odvoz a 

nakoniec vytriedený odpad odovzdáva zmluvným oprávneným organizáciám na zhodnotenie alebo 

zneškodnenie.  

Prehľad tvorby odpadov (ostatných aj nebezpečných) v meste Spišská Belá v tonách za roky 2006 

– 2013 je uvedený v nasledovných grafoch. 

 
Graf č. 1: Množstvo vyseparovaných ostatných odpadov v tonách v meste Spišská Belá 

 
Graf č. 2: Množstvo vyseparovaných nebezpečných odpadov v tonách v meste Spišská Belá 

Podrobné spracovanie údajov o systéme nakladania s odpadmi (zoznam a množstvo odpadov 

vyprodukovaných v meste Spišská Belá) za roky 2006 – 2013 v požadovanom členení v zmysle 

katalógu odpadov je možné vidieť v nasledovných tabuľkách, ktoré sú vytvorené z tzv. ročných 

výkazov o komunálnom odpade zasielaných Štatistickému úradu SR. 
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Materiálovo Energeticky Iné R Spaľovaním Skládkovaním Iné D

1 200102 sklo O 13,6 14

2 200139 plasty O 5,2 5,2

3 200301 zmesový komunálny odpad O 1790 1790

4 16058 vyradené organické chemikálie s NL N 0,056 0,1

5 16057 vyradené anorganické chemikálie s NL N 0,1 0,1
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Materiálovo Energeticky Iné R Spaľovaním Skládkovaním Iné D

1 200101 papier a lepenka O 15,48 15

2 200102 sklo O 25,6 26

3 200139 plasty O 10,75 11

4 200201 biologicky rozložiteľný odpad O 14,92 15

5 200301 zmesový komunálny odpad O 1553 1552,78

6 200307 veľkorozmerný odpad O 274,3 274,28

7 200123 vyrad. zar. obsah. chlórfluór. uhľovodíky N 2,8 2,8

8 200135 vyrad. elektrické a elektronické zariad. N 0,7 0,7
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Materiálovo Energeticky Iné R Spaľovaním Skládkovaním Iné D

1 200101 papier a lepenka O 12,65 13

2 200102 sklo O 60,92 61

3 200139 plasty O 8,35 8,4

4 200201 biologicky rozložiteľný odpad O 75,76 76

5 200301 zmesový komunálny odpad O 1702 1701,54

6 200307 veľkorozmerný odpad O 275,9 275,92

7 200121 žiarivky N 0,03 0

8 200123 vyrad. zar. obsah. chlórfluór. uhľovodíky N 1,302 1,3

9 200127 farby, tlačiar. farby, lepidlá a živice s NL N 0,005 0

10 200133 batérie a akumulátory N 0,028 0

11 200135 vyrad. elektrické a elektronické zariad. N 0,909 0,9
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Materiálovo Energeticky Iné R Spaľovaním Skládkovaním Iné D

1 200101 papier a lepenka O 21,37 21

2 200102 sklo O 73,05 73

3 200139 plasty O 11,73 12

4 200201 biologicky rozložiteľný odpad O 2 2

5 200203 iné biologicky rozložiteľné odpady O 50 50

6 200301 zmesový komunálny odpad O 1384 1383,7

7 170107 zmesi betónu, tehál obkladačiek, dláždic O 13,38 13,38

8 200133 batérie a akumulátory N 0,028 0

9 200123 vyrad. zar. obsah. chlórfluór. uhľovodíky N 2,202 2,2

10 200127 farby, tlačiar. farby, lepidlá a živice s NL N 0,005 0

11 200135 vyrad. elektrické a elektronické zariad. N 0,909 0,9

12 200121 žiarivky N 0,03 0
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Materiálovo Energeticky Iné R Spaľovaním Skládkovaním Iné D

1 200101 papier a lepenka O 43,35 43,35

2 200102 sklo O 61,81 61,81

3 200139 plasty O 13,48 13,48

4 200140 kovy O 2,38 2,38

5 20103 odpadové rastlinné tkanivá O 20 20

6 20204 kaly zo spracovania kvapalného odpadu O 12 12

7 200301 zmesový komunálny odpad O 887,2 887,19

8 200307 veľkorozmerný odpad O 887,5 887,54

9 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia N 3,67 3,67

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

1931 156,69 0 0 0 1774,73 0

156,7

1775Odpad zneškodňovaný

2010 Kód 

odpadu
Názov odpadu Kateg. 

odp.

Odpad zhodnocovaný

Odpad zneškodnený (t)

Odpad spolu

Odpad 

spolu 

Odpad zhodnotený (t)

0

500

1000

1500

2000

2500

2010

Nakladanie s odpadmi 

Odpad spolu

Odpad 
zhodnocovaný

Odpad 
zneškodňovaný

0

500

1000

1500

2000

2010

Nakladanie s odpadmi 

Materiálovo

Energeticky

Iné R

Spaľovaním

Skládkovaním

Iné D

 



14 
 

 

Materiálovo Energeticky Iné R Spaľovaním Skládkovaním Iné D

1 200101 papier a lepenka O 21,45 21

2 200139 plasty O 9,45 9,5

3 200102 sklo O 39,02 39

4 200140 kovy O 2,8 2,8

5 200301 zmesový komunálny odpad O 1653 1652,78

6 200307 veľkorozmerný odpad O 172,1 172,07

7 170107 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dláždic O 158,6 158,6

8 20103 odpadové rastlinné tkanivá O 50 50

9 200123 vyrad. zar. odsah. chlórfluór. uhľovodíky N 0,6 0,6

10 200135 vyrad. elektrické a elektronické zar. N 0,2 0,2

11 150110 obaly obsah. zvyšky nebezpečných látok N 0,58 0,6
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Materiálovo Energeticky Iné R Spaľovaním Skládkovaním Iné D

1 200101 papier a lepenka O 20,42 20

2 200139 plasty O 10,56 11

3 200102 sklo O 21 21

4 200140 kovy O 2,4 2,4

5 200301 zmesový komunálny odpad O 1732 1732,04

6 200307 veľkorozmerný odpad O 254,8 254,84

7 170107 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dláždic O 130 130,02

8 20103 odpadové rastlinné tkanivá O 90 90

9 170504 zemina a kamenivo O 10,3 10,3

10 200123 vyrad. zar. obsah. chlórfluór. uhľovodíky N 0,8 0,8

11 200135 vyrad. elektrické a elektronické zar. N 0,2 0,2

12 0

13 0

14 0

15 0

2273 0 0 145 0 2127,2 0

145,4
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Materiálovo Energeticky Iné R Spaľovaním Skládkovaním Iné D

1 200101 papier a lepenka O 23,12 23

2 200139 plasty O 18,28 18

3 200102 sklo O 20,27 20

4 200140 kovy O 2,4 2,4

5 200301 zmesový komunálny odpad O 1578 1577,96

6 200307 veľkorozmerný odpad O 167,6 167,56

7 20103 odpadové rastlinné tkanivá O 35 35

8 170504 zemina a kamenivo O 8,5 8,5

9 200123 vyrad. zar. obsah. chlórfluórované uhľovodíkyN 0,9 0,9

10 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia N 2,133 2,1

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

1856 0 0 102 0 1754,02 0

102,1

1754Odpad zneškodňovaný
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Trend vývoja nakladania s odpadmi za roky 2006 – 2013 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Odpad spolu 1809 1897 2137 1558,00 1931,00 2108,00 2273,00 1856
Odpad zhodnocovaný 18,96 70,25 160 161,30 156,70 124,10 145,40 102,1
Odpad zneškodňovaný 1790 1827 1977 1397,00 1775,00 1983,00 2127,00 1754
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2.2 Triedený zber komunálnych odpadov 
 

Uvádzajú sa tu údaje o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pre komodity, 

ktoré sú v meste triedené a o ich množstve. Spôsob nakladania s komunálnym odpadom 

a systém triedenia a zberu vytriedených zložiek z komunálneho odpadu je určený 

a schválený VZN Mesta Spišská Belá č. 7/2013 z 1.8.2013. 

Odpadové hospodárstvo v meste Spišská Belá je realizované prostredníctvom 

oprávnenej organizácie Mestský podnik Spišská Belá, spol. s r. o., ktorá vykonáva pre mesto 

zber a prepravu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na skládku nie 

nebezpečného odpadu, ktorej prevádzkovateľom je Mestský podnik Spišská Belá, spol. s r. o. 

V roku 1999 mesto začalo s výstavbou riadenej Skládky odpadov Spišská Belá, na odpad nie 

nebezpečný. Táto stavba bola dokončená v roku 2004 a do prevádzky bola uvedená od 1.1.2005. 

Vlastníkom je Mesto Spišská Belá a prevádzkovateľom Mestský podnik Spišská Belá, spol. s r. o. 

V roku 2007 bolo tejto skládke Slovenskou inšpekciou životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 

Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia vydané povolenie.  

Od roku 2005 bol v meste zavedený separovaný zber niektorých zložiek komunálneho odpadu 

(papier, sklo, plasty). V tom istom roku bola sprevádzkovaná hala so separačnou linkou na 

dotrieďovanie odpadov s lisom na stláčanie odpadov. Tieto investície boli podporené štátnou 

dotáciou z Recyklačného fondu. Od roku 2006 sa v meste sa v meste Spišská Belá aplikuje aj zber 

biologicky rozložiteľného odpadu – odpad zo zelene vznikajúci pri kosení. V tom istom roku boli 

vybudované aj dva zberné dvory: 1. pri riadenej skládke odpadov na odpad nie nebezpečný, 2. 

v areáli Mestského podniku Spišská Belá, spol. s r. o. V zberných dvoroch sa nachádzajú osobitné 

nádoby (kontajnery) na zber jednotlivých zložiek odpadov. Spočiatku sa zber bioodpadu realizoval 

formou umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na zberných dvoroch, no začiatkom roku 2007 sa 

zaviedol tzv. vrecový zber v 2-týždňovom intervale. V súčasnosti sa tento odpad ukladá 

v kompostárni súkromnej spoločnosti AT Tatry, spol. s r. o. Spišská Belá.    

V roku 2008 Mesto Spišská Belá zaviedlo aj zber kovových obalov. V meste bolo vytvorených 34 

tzv. separačných miest. Každé z týchto miest je vo výmere 6x2 m a je vybavené kovovým prístreškom 

s informačnou tabuľou a štyrmi 1100 l kontajnermi na zber skla, plastov, papiera a kovov, ktoré sú 

farebne rozlíšené, čím sa zabezpečila lepšia dostupnosť separácie odpadov pre obyvateľov, lepšia 

manipulovateľnosť so zbernými nádobami, zvýšenie motivácie obyvateľov v rámci zberu 

umiestnením väčšieho počtu zberných nádob bližšie k domácnostiam. Triedený zber v rodinných 

domoch je realizovaný aj prostredníctvom vriec. Mesto Spišská Belá dalo na sídliskách osadiť aj 

špeciálne koše na psie exkrementy. 

Mesto Spišská Belá nepravidelne spolupracuje v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov 

aj so školami v meste. V rámci rôznych propagačných kampaní pre deti, ktoré majú za cieľ podnietiť 

a vychovávať k dôslednému separovaniu odpadov Mesto Spišská Belá za pomoci iných spoločností 

odovzdalo deťom v materskej škole, Špeciálnej základnej škole a v Centre voľného času napr. 

tematické pexesá spoločnosti ENVI-PAK, a. s. a deťom v základných školách tričká spoločnosti 

Priateľov Zeme. Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. sa napr. v roku 2008 v spolupráci s Mestom 

Spišská Belá zaslúžil o propagáciu triedenia odpadov zainvestovaním prostriedkov z Recyklačného 

fondu do zberových kalendárov pre obyvateľov, pier a pravítok s logom recyklácie pre základné školy 

a náučných tabúľ o odpade, triedení odpadov a so schémou života vecí, ktoré boli odovzdané okrem 

základných škôl aj materskej škole, Základnej umeleckej škole a Centru voľného času. 
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3 Vyhodnotenie predchádzajúceho programu 

Mesto si do roku 2005 (v POH Mesta Spišská Belá do roku 2005) pri nakladaní s odpadom 
stanovilo nasledovné ciele a opatrenia na ich splnenie: 

1. Zabezpečiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Odpady zo zelene zhodnocovať 
kompostovaním t.j. metódou prirodzenej fermentácie.  

2. Zaviesť separovaný zber kovov, papiera a skla vyseparovaných z komunálneho odpadu. 
Mesto Spišská Belá plánuje do nasledujúceho obdobia realizovať separovaný zber 
nebezpečných odpadov 2x ročne od obyvateľstva (odpady obsahujúce ortuť – žiarivky 
a odpadové olovené batérie), čo by prispelo k zlepšeniu stavu životného prostredia. Zber 
objemného odpadu sa bude aj naďalej realizovať 2x ročne v mesiacoch apríl a október. 

3. Vybudovať skládku TKO (skládka III. stavebnej triedy Spišská Belá).  
4. Likvidovať divoké skládky na území mesta. Divoké skládky sa budú likvidovať hneď po ich 

presnej lokalizácii. Pri pristihnutí navážania odpadu fyzickou alebo právnickou osobou sa 
Mesto Spišská Belá bude snažiť o dosiahnutie likvidácie divokej skládky pristihnutým 
subjektom v plnom rozsahu pomocou platných právnych opatrení. 

Mestu Spišská Belá sa podarilo v uplynulom období naplniť všetky ciele stanovené 
v predchádzajúcom Programe odpadového hospodárstva. Biologicky rozložiteľné odpady sú 
zhodnocované kompostovaním, separovaný zber odpadov bol v meste úspešne zavedený, riadená 
skládka odpadov pre odpad nie nebezpečný bola vybudovaná (2 z 3 kaziet) a divoké skládky sú na 
území mesta priebežne likvidované.  

V roku 2009 začala realizácia projektu spolufinancovaného Európskou úniou „Dobudovanie 
a zefektívnenie systému separovaného zberu odpadov v Meste Spišská Belá“. Dopadom projektu je 
zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov vybudovaním separačných 
miest. Každé z týchto miest má výmeru 6x2 m a je vybavené kovovým prístreškom s informačnou 
tabuľou a štyrmi 1100 l kontajnermi na zber skla, plastov, papiera a kovov, ktoré sú farebne rozlíšené, 
čím sa zabezpečila lepšia dostupnosť separácie odpadov pre obyvateľov, lepšia manipulovateľnosť so 
zbernými nádobami, zvýšenie prehľadnosti evidencie zberu separovaného odpadu, zvýšenie 
motivácie obyvateľov v rámci zberu umiestnením väčšieho počtu zberných nádob bližšie 
k domácnostiam. Dopadom tohto projektu bolo aj zvyšovanie ekologického povedomia obyvateľov 
propagujúce význam separovaného zberu odpadov so zameraním na deti a mládež. Uskutočnené boli 
4 informačné aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu 
komunálnych odpadov. Počas trvania tohto projektu boli zakúpené aj dve zberové vozidlá. 

V roku 2011 začala realizácia projektu spolufinancovaného Európskou úniou „Podpora 
separovaného zberu odpadov v regióne Spišská Belá“, ktorého cieľom bolo skvalitnenie 
a zefektívnenie systému separácie odpadov v meste. K aktivitám projektu patrili informačno-
propagačné kampane na zvýšenie ekologického povedomia žiakov, občanov mesta a dosiahnutie 
zvýšenia ich angažovanosti v oblasti separovaného zberu prostredníctvom informačných tabúľ 
a tričiek pre žiakov základných škôl. Došlo aj k rozmiestneniu zberných nádob na verejných 
priestranstvách a v školských zariadeniach v snahe dosiahnuť zintenzívnenie separovaného zberu – 
interiérové odpadové nádoby na separovaný zber 50 l, vonkajšie kontajnery na separovaný zber 120 l 
a 1100 l. Bolo tiež vybudované kvalitné technické zázemie na zber separovaného odpadu – traktor 
s čelným nakladačom JOHN DEER 6630, traktorový príves – kombinovaný nosič, traktorový príves – 
ramenový nosič PRONAR T185, ramenový nosič kontajnerov MAN, veľkoobjemový kontajner 15 m3, 
zberové vozidlo s rotačným lisom MAN a špeciálna nádoba na separovaný zber. 

Pre lepšiu komunikáciu občan - mesto, vznikla e-mailová adresa odpady@spisskabela.sk, kde 
občania mesta môžu posielať svoje otázky a podnety v súvislosti s odpadom v Spišskej Belej. Mesto 
Spišská Belá sa v spolupráci s neziskovými organizáciami zapojilo do rôznych aktivít v oblasti odpadov, 
napr. s Priateľmi Zeme v rámci tzv. celoslovenského týždňa aktivít do akcie, ktorá bola venovaná 
záchrane vratných obalov; ale tiež distribúcii informácií o dôležitosti nespaľovania odpadov; 
a s Občianskym združením Tatry do súťaže kolektívov škôl - Neseparujte sa, separujte s nami.   

mailto:odpady@spisskabela.sk
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4 Záväzná časť programu 
 

Výber  komodít pre záväznú časť POH Mesta Spišská Belá na roku 2011 – 2015 zohľadňuje 

požiadavky súčasnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve a sú v súlade s Programom 

odpadového hospodárstva SR a s Programom odpadového hospodárstva Prešovského kraja. 

 

Mesto Spišská Belá zabezpečuje z nadskupiny komunálnych odpadov (domový odpad a podobné 

odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane frakcií zo separovaného zberu, zber nasledovných 

komodít: 

 

 

Kód odpadu  Názov odpadu     Kategória odpadu  

  20 01 01   papier a lepenka     O 

  20 01 02   sklo       O 

  20 01 39   plasty       O 

  20 01 40   kovy       O 

  20 02 01   biologicky rozložiteľný odpad (zo záhrad, parkov) O 

  20 01 11   textília       O 

  20 03 01   zmesový komunálny odpad    O 

   20 03 07    veľkorozmerný odpad      O 

    

 

 

Zoznam nebezpečných odpadov zbieraných v meste Spišská Belá: 

 

Kód odpadu  Názov odpadu     Kategória odpadu  

  15 01 10   obaly obsah. zvyšky NL alebo kontaminované NL N 

   20 01 21    žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť   N 

   20 01 23   vyrad. zariad. obsahujúce chlórfluór. uhľovodíky N 

   20 01 26   oleje a tuky      N 

   20 01 27   farby, tlačiar. farby obsahujúce NL   N 

   20 01 31    cytotoxické a cytostatické liečivá   N 

   20 01 33   batérie a akumulátory     N 

   20 01 35   vyrad. elektrické a elektronické zariadenia  N  

 

 

Nasledovné tabuľky Programu odpadového hospodárstva Mesta Spišská Belá na roky 2011 – 

2015 sú vytvorené pre porovnanie tzv. súčasného stavu vo východiskovom roku programu 

odpadového hospodárstva (2008) s predpokladaným vznikom komunálnych odpadov v cieľovom 

roku programu (2015). Hodnoty v cieľovom roku sú len odhadom a boli stanovené na základe 

množstiev odpadov za roky 2006-2013 a sumárnej tabuľky Trend vývoja nakladania s odpadmi za 

roky 2006-2013.  
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Materiálovo Energeticky Iné R Spaľovaním Skládkovaním Iné D

1 200101 papier a lepenka O 12,65 1% 13

2 200102 sklo O 60,92 3% 61

3 200139 plasty O 8,35 0% 8,4

4 200201 biologicky rozložiteľný odpad O 75,76 4% 76

5 200301 zmesový komunálny odpad O 1702 80% 1701,54

6 200307 objemný odpad O 275,9 13% 275,92

7 200121 žiarivky N 0,03 0% 0

8 200123 vyrad. zar. obsah. chlórfluór. uhľovodíky N 1,302 0% 1,3

9 200135 vyrad. elektrické a elektronické zariad. N 0,909 0% 0,9

10 200127 farby, tlačiar. farby, lepidlá a živice s NL N 0,005 0% 0

11 200133 batérie a akumulátory N 0,028 0% 0

12 0 0%

13 0 0%

14 0 0%

15 0 0%

2137 100% 0 0 160 0 1977,46 0

160 7%

1977 93%Odpad zneškodňovaný
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Materiálovo Energeticky Iné R Spaľovaním Skládkovaním Iné D

1 200101 papier a lepenka O 20 1% 20

2 200102 sklo O 20 1% 20

3 200139 plasty O 15 1% 15

4 200140 kovy O 2 0% 2

5 200301 zmesový komunálny odpad O 1500 85% 1500

6 200307 objemný odpad O 150 9% 150

7 20103 odpadové rastlinné tkanivá O 50 3% 50

8 200123 vyrad. zar. obsah. chlórfluór. uhľovodíky N 2 0% 2

9 200135 vyrad. elektrické a elektronické zariadenia N 2 0% 2

10 0 0%

11 0 0%

12 0 0%

13 0 0%

14 0 0%

15 0 0%

1761 100% 0 0 111 0 1650 0

111 6%

1650 94%Odpad zneškodňovaný
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4.1 Ciele a opatrenia na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, opatrenia na zvýšenie 

podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia a opatrenia 

na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na 

skládky odpadov. 

 

Tvorba odpadov je silne závislá na životnej úrovni danej krajiny, regiónu či obce. Aj vznik 

odpadov v Meste Spišská Belá je silne závislý od životnej úrovne našich obyvateľov a regiónu. Do 

budúcnosti nepredpokladáme znižovanie celkového množstva odpadov. Predpokladáme však odklon 

od skládkovania odpadov smerom k zhodnocovaniu odpadov a to najmä k materiálovej recyklácii 

a zhodnocovaniu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov.  

 

Ciele pre mesto stanovené Programom odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 

- 2015 pre komunálne odpady a BIO odpady: 

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

papier, kov, plasty a sklo a podľa možností 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, pre Prešovský kraj viac ako 40 200 ton 

- do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

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

vzniknutých v roku 1995, pre Prešovský kraj viac ako 36 180 ton 

- do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

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

vzniknutých v roku 1995, pre Prešovský kraj viac ako 28 140 ton 

- zaviesť triedený zber biologických odpadov s cieľom vykonávať kompostovanie alebo 

anaeróbne spracovanie odpadu; v prípade odpadov z potravín zabezpečiť zhodnotenie 90 % 

vzniknutých odpadov a z toho 80 % využiť na výrobu bioplynu a 20 % na výrobu kompostu; 

- spracúvať biologický odpad spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany životného 

prostredia 

- zvýšiť podiel zhodnocovania čistiarenských kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd a 

odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako komunálne odpadové vody za účelom 

zlepšenia pôdnych vlastností najmenej na 85 % z celkového množstva vzniknutých 

čistiarenských kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd a odpadových vôd s podobnými 

vlastnosťami ako komunálne odpadové vody 

 

Opatrenia na minimalizáciu vplyvu odpadov na zdravie ľudí a na životné prostredie 

-  podporovať zavádzanie nových technológií, ktoré sú založené na báze málo odpadových 

alebo čistejších technológií 

-  pri schvaľovaní prevádzok nových technológií na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 

odpadov zohľadňovať požiadavky najlepších dostupných technológií v zmysle európskej 
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legislatívy; zohľadňovať požiadavky komplexnosti spracovania odpadu od počiatku do 

maximálneho štádia zhodnotenia odpadu 

-  pri návrhoch na výstavbu nových skládok odpadov vždy podrobne posúdiť potrebu takejto 

výstavby v regióne. Navrhované lokality regionálnych skládok je potrebné zapracovať do 

územného plánu regiónu a dotknutej obce 

-  podporovať výrobu alternatívnych palív vyrobených z odpadu v rámci podpory využívania 

obnoviteľných zdrojov energie vtedy, pokiaľ nie je environmentálne vhodné ich materiálové 

zhodnotenie 

 

Opatrenia na podporu opätovného použitia a recyklácie komunálnych odpadov 

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

novej hierarchie odpadového hospodárstva 

-   zaviesť a zabezpečovať účinný triedený zber kuchynského, reštauračného odpadu a 

biologicky rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad v súlade so 

Stratégiou znižovania ukladania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na skládky 

odpadov schválenou uznesením Vlády SR č. 904/2010 zo dňa 15.12.2010  

-  separačné systémy technicko-organizačne optimalizovať na miestne podmienky určujúce 

zloženie komunálneho odpadu (v závislosti od druhu bytovej výstavby) 

 

Opatrenia na zníženie skládkovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a na 

dosiahnutie cieľov pre biologické odpady 

- zefektívnenie systému triedeného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom 

budovania dostatočných kontajnerových kapacít v obciach a mestách 

- vybudovanie zberných miest na triedený zber biologický rozložiteľných odpadov s 

potrebným technickým vybavením  

-  budovanie zariadení na zhodnocovanie biologických odpadov (kompostárne, bioplynové 

stanice)  

-   triedený zber kuchynského, reštauračného odpadu a biologicky rozložiteľných odpadov z 

verejnej a súkromnej zelene a záhrad realizovať v súlade so Stratégiou znižovania 

ukladania BRKO na skládky odpadov schválenou uznesením vlády SR č. 904/2010  

- zvyšovanie zapojenia verejnosti do triedeného zberu 

 

 

 

Vlastné ciele Programu odpadového hospodárstva Mesta Spišská Belá:  

- čiastočné zníženie množstva komunálnych odpadov v niektorých druhoch odpadov 

- zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a následné zhodnotenie 

vyseparovaných zložiek 

- zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky 

odpadov 
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Opatrenia na dosiahnutie vlastných cieľov Očakávaný účinok  na zníženie vzniku odpadov 

Dodržiavať hierarchiu odpadového 
hospodárstva 

Uprednostnenie zhodnocovania pred 
zneškodňovaním odpadov, zanedbateľný 
účinok na celkové zníženie vzniku odpadov 

Dodržiavať ustanovenia VZN mesta o odpadoch Dodržiavanie ustanovení VZN s následkom 
zníženia a eliminácie najmä čiernych skládok 

Kontrolovať plnenie VZN mesta o odpadoch Kontrolný mechanizmus na znižovanie vzniku 
odpadov  

Zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov Uprednostnenie zhodnocovania pred 
zneškodňovaním odpadov, zanedbateľný 
účinok na celkové zníženie vzniku odpadov 

Zabezpečiť kontroly pre elimináciu čiernych 
skládok – mestský úrad, mestská polícia, 
občania 

Očakáva sa pokles tvorby čiernych skládok, 
odpad sa však vyzbiera na zbernom dvore - 
zanedbateľný účinok na celkové zníženie vzniku 
odpadov 

Environmentálna výchova Mierny účinok na celkové zníženie vzniku 
odpadov 

 

Mesto ako pôvodca odpadov tvorí najmä komunálne odpady ako aj drobné stavebné odpady. 

Technologické a výrobné opatrenia sa preto týkajú najmä výrobných prevádzok - podnikateľských 

subjektov na území mesta. 

Opatrenie Očakávaný účinok  na zníženie vzniku odpadov 

Využívať BAT technológie Možnosť výrazného zníženia vzniku odpadov 

Zavádzať ISO 14000, EMAS Možnosť výrazného zníženia vzniku odpadov 

Znížiť spotrebu fosílnych palív Možnosť výrazného zníženia vzniku odpadov 

Využívať materiály tak, aby vznikalo čo 
najmenej odpadov 

Možnosť výrazného zníženia vzniku odpadov 

Používať materiály, ktoré sú ľahko 
spracovateľné a zhodnotiteľné 

Uprednostnenie zhodnocovania odpadov pred 
zneškodňovaním - možnosť výrazného zníženia 
vzniku odpadov 

 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 - 2015 má za cieľ do roku 

2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 45 % z 

celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 

1995, teda na množstvo najviac 312 700 ton, čo je v prepočte na jedného obyvateľa SR (5 404 555 

obyvateľov k 31.3.2012) 57,8 kg/obyvateľ/rok v roku 2015 ukladaných na skládky odpadov. 

 

Biologický rozložiteľný odpad (BIO) predstavuje hlavne dve cesty ako sa môže dostať do telesa 

skládky odpadov:  

- Prvá cesta je cez zmesový komunálny odpad, ktorý sa pravidelne zbiera od občanov ako aj 

podnikateľských subjektov. Tu sa BIO odpad predpokladá ako cca 25 % hmotnostných 

z celkovej váhy zmesového komunálneho odpadu. BIO odpad zastupujú najmä odpady 

z kuchyne a jedál. 

- Druhá cesta je cez priame skládkovanie BIO odpadov na skládke odpadov, ako je napr. 

pokosená tráva, konáre, či lístie. 

Vzhľadom k tomu, že BIO odpady ukladané na skládkach produkujú skleníkové plyny, najmä 

metán, je potrebné znižovať podiel ukladaných BIO odpadov na skládkach odpadov. 
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Predpokladaný vznik KO a DSO s členením na zmesový KO, DSO a na jednotlivé vytriedené zložky 

KO vrátane biologicky rozložiteľného odpadu (zelený odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu 

z cintorínov), predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku 

programu (2008) a v cieľovom roku programu (2015) sú uvedené v nasledovných tabuľkách. 

  

Rok 2008

Zmesový komunálny odpad (t) 1701,54 25% 425,385

BIO odpady zneškodňované na skládke (t) 100% 0

BIO odpady zneškodňované na skládke spolu (t)

Celkové množstvo skládkovaných odpadov (t)

Počet obyvateľov obce v roku 2010

Množstvo zneškodnených BIO odpadov na 1 

obyvateľa (kg)

Podiel skládkovaných BIO odpadov z 

celkového množstva skládkovaných odpadov

68,1

425,385

21,5%
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Rok 2015

Zmesový komunálny odpad (t) 1500 20% 300

BIO odpady zneškodňované na skládke (t) 100% 0

BIO odpady zneškodňované na skládke spolu (t)

Celkové množstvo skládkovaných odpadov (t)

Predpokladaný počet obyvateľov obce v roku 

2015

Množstvo zneškodnených BIO odpadov na 1 

obyvateľa (kg)

Podiel skládkovaných BIO odpadov z 

celkového množstva skládkovaných odpadov

45,5

300

18,2%
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Opatrenia na dosiahnutie cieľov odpadového hospodárstva v meste Spišská Belá 

Opatrenia na zníženie množstva vzniku KO, opatrenia na zvýšenie podielu triedeného zberu 
KO a ich následného zhodnotenia a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných KO 
ukladaných na skládky odpadov: 

- budovanie dostatočných kontajnerových kapacít, 

- obnova existujúcich zberných a separačných miest zameraných na zvyšovanie kapacity 
a zlepšenie technického vybavenia, 

- informačná podpora individuálneho kompostovania v rodinných domoch a pri školách, 

- zvýšenie percenta zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu z údržby mestskej zelene 
prostredníctvom oprávnenej organizácie, 

- pri investičných akciách v meste podporovanie postupov, kedy sa pri stavebných prácach 
využíva upravený stavebný odpad a odpad z demolačných prác, stavebné materiály 
a výrobky, pri ktorých výrobe bol zhodnotený odpad (materiálovo alebo energeticky) za 
podmienky, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky, prípadne stavebné výrobky, 
pripravené zo stavebných odpadov a odpadov z demolačných prác (napr.: túto požiadavku 
uplatňovať vo vyjadreniach mesta k stavebným činnostiam resp. uplatňovať ju pri vydávaní 
stavebných povolení), 

- hľadanie možností iného spôsobu zhodnotenia odpadového papiera a plastov, ktoré nemôžu 
byť materiálovo zhodnotené a tento vyseparovaný odpad neukladať na skládku odpadov. 

 
4.2  Údaje  o   systéme   zberu    komunálnych   odpadov   a   drobných   stavebných   odpadov   a   o  

zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov a opatrenia na zvýšenie množstva  

komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov 

 

Nakladanie s odpadmi na území mesta Spišská Belá:  

Na území mesta je zavedený kontajnerovo intervalový zber zmesového komunálneho odpadu 
z domácností, ale aj od právnických osôb a podnikateľov. Zber tohto odpadu sa uskutočňuje 
v intervale 1-krát týždenne. Obyvatelia mesta majú možnosť doviezť triedený komunálny odpad 
z domácností, elektroodpad a niektoré zložky nebezpečného odpadu do zberného dvora v areáli 
Mestského podniku Spišská Belá, spol. s r. o. na ul. Továrenskej 30, ale objemný a drobný stavebný 
odpad aj priamo na riadenú skládku odpadov pre odpad nie nebezpečný v Spišskej Belej počas jej 
prevádzkovej doby (navyše aj každú druhú sobotu v čase od 8.00 hod do 12.00 hod.).  

Mesto zabezpečuje na svoje náklady podľa potreby, najmenej 2-krát do roka, zber a prepravu 
objemných odpadov a drobných stavebných odpadov v čase jarného a jesenného čistenia mesta. Pre 
separovaný zber odpadov boli v meste vytvorené tzv. separačné miesta (centrá), no zber z rodinných 
domov prebieha aj vrecovým systémom. Zber biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti 
zabezpečuje mesto v období od apríla do novembra (vrátane) 2-krát mesačne prostredníctvom vriec, 
ktoré sú zbierané oprávnenou organizáciou a následne uložené v kompostárni spoločnosti AT TATRY, 
spol. s r. o. Spišská Belá. Vyseparovanie nebezpečných odpadov z komunálnych odpadov od 
obyvateľov (z ich domácností) je v meste zabezpečované celoročne s možnosťou uloženia tohto 
odpadu do špeciálneho kontajnera bezplatne v areáli Mestského podniku Spišská Belá, spol. s r. o. na 
ul. Továrenskej 30. Zneškodnenie zozbieraných nebezpečných odpadov zabezpečuje zodpovedná 
oprávnená organizácia na základe zmluvy. 

Nakladanie s odpadmi, ktoré vznikajú na pohrebisku zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska. 
Systém zberu odpadov na pohrebisku je založený na princípe triedenia určitých zložiek odpadov: 
biologicky rozložiteľný odpad, plasty, papier, sklo, kovy a ostatný komunálny odpad.  
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Systém zberu, separácie, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov v meste 

Spišská Belá je nasledovný: 

- zmesový komunálny odpad je zhromažďovaný v 1100 l zberných kontajneroch umiestnených 
v priestoroch hromadnej bytovej zástavby a v 110 l nádobách v individuálnej bytovej 
zástavbe, 

- triedený zber zložiek komunálneho odpadu: papier, plasty, kovy, sklo, do farebne odlíšených 
1100 l kontajnerov rozmiestnených po meste (tzv. separačné miesta) a formou vrecového 
zberu v individuálnej bytovej zástavbe, 

- veľkoobjemový odpad je 2x ročne zbieraný do kontajnerov o objeme 7 m3 v čase jarného 
a jesenného čistenia mesta, 

- odpad triedených zložiek komunálneho odpadu, ale do špeciálneho kontajnera tiež odpad 
z elektrozariadení  a nebezpečné zložky z komunálneho odpadu je možné celoročne odovzdať 
v zbernom dvore na ul. Továrenská 30 t.j. areál Mestského podniku Spišská Belá spol. s r. o., 

- textilný odpad je možné umiestniť do špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva, 
- biologicky rozložiteľný odpad z mestskej zelene a parkov, vrátane odpadu z cintorínov, ale aj 

zo záhrad rodinných domov odovzdaný vrecovým systémom zberu, je energeticky 
zhodnocovaný v spolupráci so spoločnosťou AT Tatry s. r. o.,  

- drobný stavebný odpad do váhy max. 500 kg na 1 občana mesta Spišská Belá možno 
s predloženým dokladom vydaným stavebným úradom mesta, odovzdať bezplatne na 
riadenej skládke odpadov, pre odpad nie nebezpečný, 

- zber odpadov na pohrebisku je zabezpečený umiestnením týchto nádob na zber odpadu: 
a) malé odpadkové koše určené na ostatný komunálny odpad, 
b) nádoby 110 l určené osobitne na plasty, papier, sklo a kovy 
c)     kontajnery 1100 l určené osobitne na plasty, papier, sklo a na ostatný komunálny odpad 
d)  kontajnery veľkoobjemové (4-6 m3) určené osobitne na zelený odpad a na ostatný 
komunálny odpad. 

  
Na ulici Továrenská 30, v areáli Mestského podniku Spišská Belá, spol. s r. o. je dlhodobo 

v prevádzke zberný dvor, ktorý slúži občanom mesta Spišská Belá počas celého roka dočasne uložiť 
vybrané druhy odpadov do určených kontajnerov. Vyseparované druhy odpadov prevádzkovateľ 
zberného dvora následne na základe zmluvy odovzdáva na zhodnotenie alebo zneškodnenie 
oprávneným organizáciám. Druhým zberným dvorom je riadená skládka odpadov pre odpad nie 
nebezpečný, lokalizovaná za mestom vedľa štátnej cesty 1/77 v smere na Starú Ľubovňu za areálom 
AT Tatry s. r. o. Tento zberný dvor je obyvateľom mesta Spišská Belá okrem prevádzkovej doby 
k dispozícii aj každú druhú sobotu v čase od 8.00 do 12.00 hod. 

 
 
1) Zber zmesového komunálneho odpadu vykonáva: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so sídlom 

na ul. Továrenská 30, 059 01  Spišská Belá  

- Komunálny odpad sa zneškodňuje na skládke odpadov: Riadená skládka odpadov v Spišskej 

Belej, skládka pre odpad nie nebezpečný 

- Na zber zmesového komunálneho odpadu používame nasledovné typy nádob: 

- 110 l plechové nádoby  

- 120 l plastové nádoby 

- 1100 l plastové nádoby 

- Zber zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva v intervale: 

- 1x7 dní (t.j. raz za týždeň)  
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2) Zber papiera vykonáva: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so sídlom na ul. Továrenská 30, 059 

01  Spišská Belá  

- Papier triedi: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so sídlom na ul. Továrenská 30, 059 01  

Spišská Belá vo svojom areáli na separačnej linke zozbieranú komoditu dotrieďuje pred 

odpredajom oprávnenej organizácii 

- Na zber papiera používame nasledovné typy nádob: 

- 1100 l plastové nádoby 

- 110 l plastové nádoby 

- vrecia 

- Zber papiera sa vykonáva v intervale: 

- 1x14 dní (t.j. raz za 2 týždne, prípadne podľa potreby)  
 

3) Zber plastov vykonáva: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so sídlom na ul. Továrenská 30, 059 

01  Spišská Belá  

- Plasty triedi: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so sídlom na ul. Továrenská 30, 059 01  

Spišská Belá vo svojom areáli na separačnej linke zozbieranú komoditu dotrieďuje pred 

odpredajom oprávnenej organizácii 

- Na zber plastov používame nasledovné typy nádob: 

- Vrecia 

- 120 l plastové nádoby 

- 1100 l plastové nádoby 

- Zber plastov sa vykonáva v intervale: 

- 1x14 dní (t.j. raz za2 týždne, prípadne podľa potreby)  
 

4) Zber skla vykonáva: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so sídlom na ul. Továrenská 30, 059 01  

Spišská Belá  

- Sklo triedi: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so sídlom na ul. Továrenská 30, 059 01  

Spišská Belá vo svojom areáli na separačnej linke zozbieranú komoditu dotrieďuje pred 

odpredajom oprávnenej organizácii 

- Na zber skla používame nasledovné typy nádob: 

- 1100 l plastové nádoby 

- 120 l plastové nádoby 

- vrecia 

- Zber skla sa vykonáva v intervale: 

- 1x14 dní (t.j. raz za 2 týždne, prípadne podľa potreby)  
 

5) Zber kovov vykonáva: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so sídlom na ul. Továrenská 30, 059 

01  Spišská Belá  

- Kovy triedi: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so sídlom na ul. Továrenská 30, 059 01  

Spišská Belá vo svojom areáli na separačnej linke zozbieranú komoditu dotrieďuje pred 

odpredajom oprávnenej organizácii 

- Na zber kovov používame nasledovné typy nádob: 

- 1100 l plastové nádoby 

- 120 l plastové nádoby 

- vrecia 

- Zber kovov sa vykonáva v intervale: 

- 1x14 dní (t.j. raz za 2 týždne, prípadne podľa potreby)  
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6) Zber bio odpadov (len tzv. zelený odpad) vykonáva: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so 

sídlom na ul. Továrenská 30, 059 01  Spišská Belá a odváža priamo na kompostovisko 

- Bio odpad zhodnocuje: materiálovo v kompostárni spoločnosti AT TATRY spol. s r. o., 

Petzvalova 37, 059 01  Spišská Belá 

- Na zber bio odpadov používame nasledovné typy nádob: 

- Vrecia 

- Priamy odvoz 

- Zber bio odpadov sa vykonáva v intervale: 

- v období od apríla do novembra (vrátane) 2-krát mesačne – vrecový systém 
 

7) Zber elektroodpadov vykonáva: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so sídlom na ul. Továrenská 

30, 059 01  Spišská Belá  

- Elektroodpad je odvážaný zmluvnému odberateľovi - spoločnosti EKOS spol. s r. o. Stará 

Ľubovňa, Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa 

- Na zber elektroodpadov používame nasledovné systémy: 

- Špeciálny kontajner v zbernom dvore 

- Zber elektroodpadov sa vykonáva v intervale: 

- V uzavretých kontajneroch na zbernom dvore priebežne a odvoz podľa potreby 
 

8) Zber batérií vykonáva: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so sídlom na ul. Továrenská 30, 059 

01  Spišská Belá  

- Batérie sú odvážané zmluvnému odberateľovi - spoločnosti EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa, 

Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa 

- Na zber batérií používame nasledovné systémy: 

- Zberný dvor 

- Zber batérií sa vykonáva v intervale: 

- V uzavretých kontajneroch na zbernom dvore priebežne a odvoz podľa potreby 
 

9) Zber veľkoobjemového odpadu vykonáva: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so sídlom na ul. 

Továrenská 30, 059 01  Spišská Belá  

- Objemový odpad sa zneškodňuje na skládke odpadov: Riadená skládka odpadov v Spišskej 

Belej, skládka pre odpad nie nebezpečný 

- Na zber objemového odpadu používame nasledovné systémy: 

- Veľkoobjemové kontajnery 

- Zber objemového odpadu sa vykonáva v intervale: 

- dva krát za rok umiestnením VOK na určených miestach v meste – tzv. jarné a jesenné 

upratovanie mesta  

- Priebežne v zbernom dvore (nepretržite) 
 

10) Zber textilu vykonáva: Fundacja Eco Textil od Was dla Was, ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko-

Kamienna, Poľská republika  

- Textil triedi: Fundacja Eco Textil od Was dla Was, ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna  

- Na zber textilu používame nasledovné typy nádob: 

- Zberové kontajnery na zber textilu 

- Zber textilu sa vykonáva v intervale: 

- Priebežne počas celého roka (nepretržite) 
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11) Zber stavebných odpadov vykonáva: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so sídlom na ul. 

Továrenská 30, 059 01  Spišská Belá  

- Stavebné odpady triedi: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.  

- Na zber stavebných odpadov používame nasledovné typy nádob: 

- Veľkoobjemové kontajnery 

- Zber stavebných odpadov sa vykonáva v intervale: 

- Priebežne v zbernom dvore (nepretržite) 

- dva krát za rok umiestnením VOK na určených miestach v meste – tzv. jarné a jesenné 

upratovanie mesta  
 

12) Zber nebezpečných odpadov vykonáva: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. so sídlom na ul. 

Továrenská 30, 059 01  Spišská Belá  

- Nebezpečné odpady zhodnocuje/zneškodňuje: EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa, Popradská 

24, 064 01  Stará Ľubovňa 

- Na nebezpečných odpadov používame nasledovné systémy: 

- Špeciálny kontajner v zbernom dvore 

- Zber nebezpečných odpadov sa vykonáva v intervale: 

- Priebežne v zbernom dvore (nepretržite) 

 
4.3 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. 

- Komunikácia s obyvateľmi, oznamy v miestnom rozhlase, miestnych novinách – 

Spišskobeliansky spravodaj, internetovej stránke, či na miestnych úradných tabuliach 

o triedenom zbere odpadov, 

- Informačné letáky , 

- Vysvetľovanie potreby separácie odpadov z environmentálneho hľadiska (články 

v Spišskobelianskom spravodaji mesta), 

- Informovanie o výsledkoch triedenia a následného zhodnocovania odpadu, o jeho prínosoch, 

nových aktivitách týkajúcich sa triedeného zberu odpadov, o termínoch zberu odpadov 

(články v Spišskobelianskom spravodaji mesta), 

- Naďalej spravovanie e-mailovej adresy odpady@spisskabela.sk, kde občania mesta môžu 

posielať svoje otázky a podnety v súvislosti s odpadom v Spišskej Belej, 

- Naďalej spolupráca s neziskovými organizáciami (napr. Priatelia Zeme – SPZ, OZ Tatry), 

- Vysvetľovanie významu značiek na spotrebiteľských obaloch, ktoré znamenajú, že obal 

možno zhodnotiť, 

- Spolupráca so školami v meste (v rámci environmentálnej výchovy a v rámci vzdelávacieho 

ekoprogramu Zelená škola, do ktorého je zapojená Materská škola Mierová v Spišskej Belej). 

Výrobcovia pre uľahčenie označujú obaly grafickými značkami (grafické značky na označovanie 

obalov 2, a, b, c). Písmená a čísla upresňujú o aký druh obalu sa jedná. Pri obaloch, ktoré sú vyrábané 

z plastov sa používajú písomné skratky doplnené číselným údajom.  

 

mailto:odpady@spisskabela.sk
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5 Smerná časť programu 
 

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

vrátane návrhov, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je potrebné 

vybudovať. 

 

5.1.1 Údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov v okruhu do 20 km 

          (podľa údajov z POH Prešovského kraja na roky 2011 – 2015) 

Zariadenia na zneškodňovanie odpadov (skládky odpadov): 

- Skládka odpadov Spišská Belá, skládka odpadov na odpad ktorý nie je nebezpečný, 

prevádzkovateľ: Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., Továrenská 30, Spišská Belá, rozloha: 

75 000 m2, celková kapacita: 165 000 m2, voľná kapacita: 139 009 m2 

- Skládka odpadov Úsvit, skládka odpadov na odpad ktorý nie je nebezpečný, prevádzkovateľ: 

Tatranská odpadová spoločnosť, s. r. o., Žakovce 189, rozloha: 13 182 m2, celková kapacita: 

201 000 m2, voľná kapacita: 118 730 m2 

- Skládka odpadov Úsvit, skládka odpadov na nebezpečný odpad, prevádzkovateľ: Tatranská 

odpadová spoločnosť, s. r. o., Žakovce 189, rozloha: 8 275 m2, celková kapacita: 41 500 m2, 

voľná kapacita: 30 256 m2 

- Skládka odpadov Úsvit, skládka odpadov na inertný odpad, prevádzkovateľ: Tatranská 

odpadová spoločnosť, s. r. o., Žakovce 189, rozloha: 5 791 m2, celková kapacita: 45 000 m2, 

voľná kapacita: 30 256 m2 

- Skládka odpadov Ľubica, skládka odpadov na odpad ktorý nie je nebezpečný, prevádzkovateľ: 

Obec Ľubica, Gen. Svobodu 127, Ľubica, rozloha: 14 306 m2, celková kapacita: 90 377 m2, 

voľná kapacita: 84 898 m2 

 

Zariadenia na zneškodňovanie odpadov (spaľovne odpadov): 

- V Prešovskom kraji len FECUPRAL spol. s r. o., Prešov, čo je cca 90 km od Spišskej Belej 

 

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov (recyklácia, triedenie): 

- Drepal spol. s r.o., Spišská Belá, druhy odpadov: 030105 

- JAVORINA, VD, Spišská Belá, druhy odpadov: 030105 

- Mestský podnik Spišská Belá, spol. s r. o., druhy odpadov: 150101, 150102, 200101, 200139  

- Technické služby s. r. o., Kežmarok, druhy odpadov: 150101, 150102 

- ENBRA s. r. o. Prešov, prevádzka Veľká Lomnica, druhy odpadov: 170101, 170102, 170103, 

170107, 170302, 170504, 170506, 170802, 170904 
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- AT TATRY, spol. s r. o., Spišská Belá, druhy odpadov: 020101, 020102, 020103, 020106, 

020107, 020109, 020201, 020202, 020203, 020204, 020301, 020304, 020305, 020401, 

020402, 020403, 020501, 020502, 020601, 020602, 020603, 020701, 020702, 020704, 

020705, 030101, 030105, 030301, 030309, 030311, 070514, 100103, 100115, 100121, 

100123, 101304, 101306, 170201, 170504, 170506, 190305, 190502, 190503, 190802, 

190805, 190809, 190812, 190814, 191603, 200125, 200201, 200202  

- FINEKOL, s. r. o., Mlynčeky, prevádzka Kežmarok, druhy odpadov: 020103, 020107, 020304, 

030101, 030105, 101304, 170504, 170506, 190802, 190805, 190809, 190812, 190814, 

200201, 200202 

- EBA, s. r. o., Bratislava, prevádzka Spišská Belá, druhy odpadov: 020101, 020102, 020103, 

020107, 020109, 020201, 020202, 020203, 020204, 020301, 020304, 020305, 020401, 

020402, 020403, 020501, 020502, 020601, 020602, 020603, 020701, 020702, 020704, 

020705, 030101, 030105, 030301, 030309, 030311, 070514, 100103, 100115, 100121, 

100123, 170201, 170504, 170506, 190305, 190502, 190503, 190603, 190604, 190605, 

190606, 190801, 190802, 190805, 190809, 190812, 190814, 190901, 191106, 191207, 

191209, 191302, 191304, 191306, 191308, 200108, 200125, 200138, 200201, 200202, 

200203, 200304 

 

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov (kompostárne, bioplynové stanice): 

- AT TATRY, spol. s r. o., Spišská Belá 

- FINEKOL, s. r. o., Mlynčeky, prevádzka Kežmarok 

- EBA, s. r. o., Bratislava, prevádzka Spišská Belá 

- Tatranská mliekareň, a. s., Kežmarok 

 

5.1.2 Využitie informačných kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti 

nakladania s komunálnymi odpadmi, o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov, 

o prínose jeho zhodnocovania a o negatívach jeho zneškodňovania. 
 

V rámci osvety medzi obyvateľmi bude potrebné zvyšovať povedomie obyvateľov v oblasti 

nakladania s komunálnymi odpadmi, o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov, či o prínose 

jeho zhodnocovania a negatívach jeho zneškodňovania. Mesto Spišská Belá sa zaväzuje minimálne 

jeden krát do roka využiť kampane a osvetové činnosti vedúce k podpore triedeného zberu a to 

použitím niektorej z nasledujúcich foriem: letáky, web stránka, mestské noviny Spišskobeliansky 

spravodaj, či oznamy na úradných tabuliach. 

V rámci spolupráce so školami s pomocou neziskových organizácií sa Mesto Spišská Belá 

zaväzuje prispievať k environmentálnemu vzdelávaniu a výchove v školách. Cez certifikačno-

vzdelávací ekoprogram Zelená škola, do ktorého je zapojená Materská škola Mierová v Spišskej Belej, 

prostredníctvom naplánovaných enviro-aktivít dosiahnuť environmentálne zlepšenie aj v oblasti 

odpadového hospodárstva.   
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6 Iné 

 
6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov 
 

6.1.1 Meno (názov) spracovateľa programu 

Mesto Spišská Belá 
Petzvalova 18 
059 01  Spišská Belá 
 

6.1.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu 

JUDr. Štefan Bieľak, primátor Mesta Spišská Belá 

 

Podpis a pečiatka:  
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PRÍLOHOVÁ ČASŤ 

 

Rozhodnutia správnych orgánov vydané mestu vo veci odpadov  

 

 

1. Rozhodnutie o udelení súhlasu  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi č.j.: ObÚŽP/277-

003/05 – Gm zo dňa 11.03.2005 

2. Rozhodnutie o udelení súhlasu  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi č.j.: OÚŽP/311-

006/2008 – Gm zo dňa 02.04.2008 

3. Rozhodnutie – integrované povolenie na Skládku odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie 

je nebezpečný čj.: 9209-34768/57/2009/Hut/571360107/Z1 zo dňa 28.10.2009 

4. Odpoveď na žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými  odpadmi č.j.: OU-KK-

OSZP-2014/008990-2/Ká zo dňa 25.08.2014  

 


