Aktuálne témy odpadového hospodárstva
RNDr. Ján Kundľa, riaditeľ a konateľ spol. EKOS Stará Ľubovňa

V Podbanskom, 21.06.2021

Info - web

Poznámka:
na našom webe sú odkazy na školiace materiály napr. reportáže o odpadoch v rusínskom jazyku, prezentácia
ohľadne kompostárne v spolupráci so ZMOS-om a pod., ktorými propagujeme environment..

Produkcia komunálneho odpadu
V roku 2016 sme na Slovensku vyprodukovali 1,95 mil. ton komunálneho odpadu.
V roku 2017 sme na Slovensku vyprodukovali 2,13 mil. ton komunálneho odpadu.
V roku 2018 sme na Slovensku vyprodukovali 2,32 mil. ton komunálneho odpadu.
V roku 2019 sme na Slovensku vyprodukovali 2,37 mil. ton komunálneho odpadu.
V roku 2019 priemerný Slovák vyprodukoval 435 kg odpadu!
(západné SK cez 500 kg/obyv., stredné SK cez 410 kg/obyv., východné SK cez 340 kg/obyv.).
Na Slovensku od marca 2020 evidujeme zvýšenú produkciu komunálneho odpadu, pričom táto
hodnota predstavuje miestami aj 25%-ný nárast oproti normálnemu stavu (ľudia sú viac doma
a upratujú, konzumujú, zatvorené obchody, ktoré ponúkajú produkty bez obalov a pod.)
Zdroj: TU v Košiciach

MŽP SR - 12/2018
„Splniť cieľ EÚ, do roku 2020 na Slovensku triediť a následne recyklovať 50 % komunálnych
odpadov, bude náročné,“ uviedlo ministerstvo v tlačovej správe v r. 2018.
SR potrebuje redukovať skládkovanie: do r. 2025 - 55%, do r. 2030 - 60%, do r. 2035 - 65% !!!
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MŽP SR - 12/2018 a 06/2021
Info (leto 2020 a leto 2021):
ZEVO, microZEVO, MBÚ
Technológie na spracovanie odpadov - bez nich SR nedosiahne ciele EÚ.
vs. TAP napr. Rohožník, Horné Srnie, Ladce, Turňa n./Bodvou
Dňa 19.06.2021 podpísal ZVC SR a MŽP SR memorandum o spolupráci, ktorej cieľom je v čo
najväčšej miere využiť na výrobu cementu odpad vyprodukovaný na Slovensku. Ide o energetické
zhodnocovanie odpadov.
V roku 2019 sa podľa údajov MŽP SR na Slovensko doviezlo cca 317 tisíc ton odpadu, pričom 92%
tohto odpadu skončilo v cementárňach.
Cieľom je aj obmedziť dovoz zahraničného odpadu...
vs. Hornonitrianske bane, SE - Vojany atď.
Plán obnovy (RE-ACT EÚ) napr. v rámci dekarbonizácie priemyslu je cieľom pretransformovať
výrobu z uhlia na odpad.
Odpad = nepodlieha zákonu o obchodovaní s emisnými kvótami.

CEWEP (energia z odpadu)
Confederation of European Waste-to-Energy Plants

Poznámka: červená farba (skládkovanie), žltá (energia z odpadu), zelená (recyklácia + kompostovanie), sivá (chýbajúce dáta)
Zdroj: CEWEP

Nová legislatíva v r. 2019 - NV č. 330/2018 Z. z., ktorým sa
ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
(Príloha č. 1)

Poznámka:
v r. 2018 cena za skládkovaný odpad na úrovni cca 5 EUR/t bez DPH
Je možné, že v novom POH bude schválený ešte vyšší poplatok za skladovaný odpad...

Nová legislatíva v r. 2019 - zákon č. 329/2018 Z. z. o
poplatkoch za uloženie odpadov (Príloha č. 2) - VZOREC

Nová legislatíva v r. 2019 - zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch
za uloženie odpadov (Príloha č. 1) - ZOZNAM ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH
ODPADOV, KTORÉ JE MOŽNÉ VYTRIEDIŤ A ZAPOČÍTAŤ DO ČITATEĽA VZORCA
Kód odpadu

Názov odpadu
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papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
obaly z kovu
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
šatstvo
textílie
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
jedlé oleje a tuky
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsah. tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
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vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy
biologicky rozložiteľný odpad
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EKOS v grafoch - množstvo recyklovaného odpadu
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(triedený zber je od r. 2016 financovaný OZV NATUR-PACK)
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EKOS v číslach - druhotné suroviny/zakúpené vrecia

Rok

Počet zakúpených vriec
[ks]

2015

72 370

2016

78 735

2017

95 130

2018

124 015

2019

135 570

2020

169 720

INFO: značný nárast od r. 2015 - 2018 - 2020...
Poznámka: vrecia a komplexný separovaný/triedený zber do r. 2015 financovali samosprávy a
fungoval Recyklačný fond, ktorý kompenzoval náklady
od r. 2016 zber a samozrejme aj vrecia, zberné nádoby financuje OZV NATUR-PACK

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov (ÚVKO)
v regióne SL a KK v r. 2018-2021 - 49 samospráv
Položka

ÚVKO
v%

Počet jednotlivých samospráv
podľa ÚVKO
r. 2019

r. 2020

r. 2021

1

do 10 %

3x

2x

1x

2

10-20 %

24x

4x

2x

3

20-30 %

17x

21x

17x

4

30-40 %

1x

18x

17x

5

40-50 %

3x

3x

9x

6

50-60 %

0x

1x

2x

7

nad 60 %

1x

0x

1x

128b

166b

188b

METODIKA
(celkový počet bodov)

METODIKA

Položka 1 = 1 bod,
Položka 2 = 2 body
atď.
Položka 7 = 7 bodov

min. 49 bodov
max. 343 bodov

Poznámka: dlhodobá spolupráca a permanentná edukácia počas pravidelných stretnutí v regióne
s lídrami 49 samospráv posúva každoročne recykláciu odpadov smerom nahor

EKOS v číslach - KO vs. Triedený zber/“recyklačný pomer DS“

Komunál vs. triedený
zber/Rok

2015

2016

2017

2018

Komunálny odpad

x

PAPIER
PLAST
SKLO
VKM - tetrapak
KOVY

x

Z toho recyklácia v %

6,7 %

7,1 %

6,4 %

7,5 %

2019

8,5 %

2020

9,9 %

EKOS v snahe „urobiť niečo s legislatívou“

EKOS v snahe „urobiť niečo s legislatívou“

EKOS v snahe „urobiť niečo s legislatívou“

ENVIRO FOND
do 31. marca
Žiadosť na Environmentálny fond (príspevok na základe % recyklácie)
Environmentálny fond vyplatí príspevok obciam najneskôr do 30. júna daného roka.
Žiadosť môžu podať tie samosprávy, ktoré dosiahli požadovanú úroveň vytriedenia komunálneho
odpadu (napr. za r. 2020 to bolo viac ako 33%, r. 2021 to bude viac ako 34% a za r. 2022 a
nasledujúce roky to bude viac ako 31%).
„TOP 10“ za r. 2019 - údaje z Environmentálneho fondu:

ENVIRO FOND
do 30. júna - „novinka“
Žiadosť na Environmentálny fond (príspevok na základe zberu kuchynských odpadov)
Zber BRKO musel byť v predchádzajúcom roku t. j. rok 2020.
Jednou z podmienok podania žiadostí je, aby samospráve nebola uložená sankcia za porušenie
zákona o odpadoch v uplynulých 3 rokoch.

rôzne INFO
r. 2023
a) Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH)
b) Mechanicko-biologická úprava odpadu pred skládkovaním (MBÚ)
- žiadosť cez fondy EÚ: OP KŽP

rôzne INFO
- žiadosť cez schválený REACT-EU ???

rôzne INFO
c) Certifikované váhy v autách na zber KO musia byť inštalované statické/dynamické váhy
- aktuálne: zmena v 05/2021 - nie je to už legislatívna povinnosť
Typy váh - statické váhy resp. dynamické (s možnosťou identifikácie každej ZN)!

„SMART“ - SOFTVÉR - POPLATOK/licencia - čipovanie nádob atď. náklady!!!
Už dnes samosprávy na odpad doplácajú:
+ po zavedení zberu kuchynského odpadu pôjdu náklady hore o 10-30 % (r. 2021)
+ náklady za odpad smerom nahor aj po zavedení MBÚ odpadov pred skládkovaním (r. 2023)
+ SMART niečo stojí...
Nečudujte sa, ak budete mesačne platiť za SMART RIEŚENIA A DÁTA cca 300-400-500 EUR,
čo Vás ročne vyjde na zopár tisíc EUR (povinnosť preniesť do poplatku za KO) !!!

Legislatíva
Obce a mestá na základe § 14 a § 81 ods. 7 písm. b) zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
v platnom znení sú povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:

- biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba
- podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len
„BRKO“ číslo odpadu - 20 01 08),
- jedlých olejov a tukov z domácností (ďalej len „JOaT“ číslo odpadu 20 01 25),
- biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej len
„BRO“ číslo odpadu č . 20 02 01).
Spôsoby triedeného zberu BRO sú kompostovanie v kompostovacom zásobníku (kompostér)
alebo zber prostredníctvom zbernej nádoby. Obec doplní systém triedeného zberu BRO o
mobilný zber prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, miesta určí obec alebo to
zabezpečí prostredníctvom zberného dvora.
Pri zavedení tejto povinností do praxe zatiaľ „dočasne platia pre obce a mestá aj určité výnimky“:
-

energetické zhodnocovanie kuchynských odpadov,

-

100 % domácností kompostuje svoj vlastný odpad,

zber predstavuje technický problém (napr. historické centrá miest a v riedko osídlených
oblastiach).
-

Legislatíva
Dávam do pozornosti § 14 ods. 8 až 16 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch v platnom znení vo väzbe na BRO, BRKO a pod.:

- zber BRO v IBV (individuálna bytová výstavba),
- zber BRO v KBV (komplexná bytová výstavba),
- min. objem pre BRO (ročná kapacita na úrovni 2400 litrov pre domácnosť),
- min. objem pre BRKO (ročná kapacita na úrovni 250 litrov/obyvateľ),
- typ a označenie nádob, nulová vzdialenosť...
- informačná kampaň (propagačné a vzdelávacie aktivity a pod.) atď.

Väčšinu povinností pre vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu je potrebné zosúladiť do 30. júna 2021.

Legislatíva - časté zmeny neposúvajú veci dopredu
„Je zaujímavé, že keď chcel ZMOS posunúť účinnosť triedeného zberu BRKO, tak to nebolo
priechodné, ale Únií miest sa to podarilo...

Legislatíva
Typ nádoby
(spôsob úpravy
nádoby)

Podľa Prílohy č. 10b vyhlášky č. 371/2015 Z. z.
sú stanovené minimálne požiadavky na
frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na
zber biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov z domácností nasledovné
(viď tabuľka):

„Úplne nová“ Prílohy č. 10b bola v Zbierke
zákonov uverejnená dňa 05.12.2020 a to
novelou vyhlášky č. 348/2020 Z. z. s
účinnosťou 01.01.2021 do 31.12.2021.

Termín: do 30. júna 2021.

Neupravená
nádoba/vrece
Upravená
nádoba (min.
rozsah úpravy –
vetracie otvory
na tele nádoby,
systém vetrania
na veku, mriežka
na dne nádoby
oddeľujúca
tekutú časť od
pevnej časti)
Upravená
nádoba (min.
rozsah úpravy –
vetracie otvory
na tele nádoby,
systém vetrania
na veku, mriežka
na dne nádoby
oddeľujúca
tekutú časť od
pevnej časti)
Čiastočne
upravená
nádoba (nemá
niečo z min.
rozsahu úpravy)

Obdobie marec až november
Veľkosť
nádoby

Obdobie december až február

200108
200201
200108
Spoločný
kuchynský
bio
kuchynský
zber
odpad
odpad
odpad

Min. 2x za Min.
Bez
1x za 7
7 dní
obmedzenia
dní

Min. 2x
za 7 dní

200201
bio
odpad

Min. 1x za Nezbiera
sa
7 dní

Spoločný
zber
Min. 1x
za 7 dní

8 až 240 l

Min. 1x za
7 dní

Min.
1x za
14 dní

Min. 1x
za 7 dní

Min. 1x za
14 dní

Nezbiera Min. 1x
za 14 dní
sa

Viac ako
240 l

Min. 2x za
7 dní

Min.
Min. 2x
1x za 7
za 7 dní
dní

Min. 1x za
7 dní

Nezbiera Min. 1x
za 7 dní
sa

Min. 2x za
Bez
obmedzenia 7 dní

Min.
Min. 2x
1x za 7
za 7 dní
dní

Min. 1x za
7 dní

Nezbiera Min. 1x
za 7 dní
sa

Výchova a vzdelávanie MŽP SR

Výchova a vzdelávanie MŽP SR

MBÚ odpadov pred skládkovaním
Legislatíva MBÚ (mechanicko-biologická úprava odpadu pred skládkovaním):
pôvodne povinnosť od 01.01.2021 (MŽP SR nestihlo pripraviť vyhlášku, tak presunuli platnosť na 01.01.2023)
- na SK takáto linka zatiaľ nikde nefunguje
- rozpracované linky v Žiline, Poltári ale ináč s tým na SK nemá nikto skúsenosti
- momentálne to riešia Michalovce, Partizánske, Spišská Nová Ves (mestský kapitál) ale aj veľký hráči v odpadoch...
Vyhláška č. 382/2016 z. z. o skládkovaní odpadov v platnom znení
„novela“ č. 26/2001 zo dňa 26.01.2021 - Príloha č. 3a (Biologická stabilita - AT4 a GS21) tj redukcia skleníkových plynov

MBÚ odpadov pred skládkovaním
Legislatíva

MBÚ odpadov pred skládkovaním
Legislatíva

MBÚ odpadov pred skládkovaním
Technológia - mechanická a biologická časť
(EFEKTIVITA) - v médiách a diskusiách najprv publikované správy, že kapacita musí byť min. 100tis.
ton/ročne, potom 70 tis. t/ročne, aktuálne tj 15-20-25 tis. t/ročne...
Mechanická úprava:
V linke na mechanické zhodnotenie odpadu, vieme na začiatku
po rozdrení objemu vytiahnuť kovové a nekovové časti, pod
sitnú frakciu pod 80mm a pod 25mm, ktoré je potreba
biologicky stabilizovať - celkovo cca 50% hmotnostného toku.
Veľko rozmerový odpad odporúčame posekať rozobrať ručne nie je potreba na to dimenzovať technológiu, vyšlo by Vás to
zbytočne draho- nie je ho v porovnaním s ostatným TKO pravd.
veľa. Prípadne inštalovať drvič... ???
Ľahkú frakciu (ďalších 50%) viete spracovať buď priamo do
firmy TAP a odovzdať do cementárne alebo inej spaľovne alebo
je možnosť - nižšie zachytene v návrhu - vrátiť do zostavy
opticky separátor, kde si vytiahnete z toku zhodnotiteľne
komodity - napr. HDPE, alebo fóliu, alebo aj napr. PVC, ktorý
robí v TAP problém a zhoršuje jeho kvalitu.
V prípade, že by na linke bola použitá aj optická časť, je možne
na nej spracovávať a vytriediť aj plastový odpad na
zhodnotiteľne komodity (PET, HD-PE, PP, Al, Fe, fólia, atď.).

MBÚ odpadov pred skládkovaním
Biologická úprava:
Pod rozmernú frakciu je možne odovzdať do BPS alebo je ju potrebné upraviť - stabilizovať. V tom
prípade vieme k dodávke doplniť stredisko na biologickú úpravu , kde bude na konci možne odniesť
tento odpad buď ako zásypový materiál (dohoda s cestármi alebo na zasyp skládky, alebo iné podsypy,
atď.) alebo priamo na skládku, kde je to už z hľadiska legislatívy možne, keďže splníte legislatívnu normu
obsahu AT4 10mg kyslíka na 1g materiálu čo je zvyčajný limit pre možnosť uložiť takto stabilizovaný
odpad na skládku odpadov,.
Nútená aerácia – prevzdušňovanie je zabezpečené v každom boxe samostatne ventilátorom a kanálmi v
dne boxu. Tieto kanály zároveň slúžia na odvod výluhov do záchytnej nádrže.
V hrobliach je kontinuálne monitorovaná teplota a všetky údaje sú zberané riadiacim SCADA systémom
do centrálneho PC vo velíne - unimobunke.
Čas trvania procesu biostabilizácie pre dosiahnutie legislatívou požadovanej hodnoty AT4 pod 10mg
kyslíka na gram sušiny je cca 5+5 týždňov. Po stabilizácii je odpad vhodný na uloženie na skládku.

Funkčne potom je možné podľa potreby tento proces prispôsobiť na:
Bio-stabilizáciu resp. Bio-sušenie.
Spôsoby bio-stabilizácie a bio-sušenia sú využívané v zahraničí na
legislatívou vyžadovanú úpravu TKO pred skládkovaním. Tento spôsob
úpravy poskytuje vynikajúce výsledky v odbúraní biologického materiálu
a tým jeho stabilizácii a zníženia množstva. Účinnosť takejto úpravy býva
hodnotená na základe konkrétne platnej legislatívnej normy. V
niektorých krajinách EÚ je to napr. Parameter AT4 tzv. respiračný index,
ktorý dáva obraz o stupni odbúrania bio zložiek odpadu v priebehu 4
dní.
To znamená, že okrem upraví pod sitnej zložky z TKO je možne na
biologickej linke spracovávať aj BRKO, výstupom je kvalitný kompost.

MBÚ odpadov pred skládkovaním
Cenový nástrel - indikatívne:
Projektová dokumentácia
Štúdie, povolenia, súhlasy, EIA a pod.

cca 25T €
cca 15T €

Mechanická časť s optickým separátorom:
cca 2.3 M €
Mechanická časť bez optického separátora:
cca 1.9 M €
(v rozsahu sú aj 2 drviče - na začiatku a na konci a hydraulicky lis)

Biologická časť:

do 1 M € (bez stavebnej časti)
do 1,2 - 1,3 M € (so stavebnou časťou - odhad)
Stavebnú časť zvyčajne rieši stavebná firma - pripraví betónovú plochu, záchytnú jímku na vody, kanály v boxoch, boxy
15x6x1 meter (výška steny), poskytneme technologické podklady a súčinnosť pri projektovaní
Rozpočet: celkové náklady + inžiniering: cca 3,6 - 3,7 mil. EUR bez DPH ?
Termín dodania diela:
Dodávka celku do 6-7 mesiacov.
Ekonomika projektu:
Ohľadom ekonomiky - jednoznačne je 2-zmenna prevádzka ekonomicky zaujímavejšia, no je potrebné jednoznačne
navýšiť objem odpadu, keďže ste už v prípade objemu 24.000 t/rok to je na hrane 1-zmennej prevádzky (cca 12t/h
spracovateľský tok TKO).
Riešením je rokovať o zvoze TKO z okolia, aby sa navýšila kapacita - aspoň na 25.000 - 30.000 t/rok.

DISKUSIA...
Stále pomerne absentuje zelené verejné obstarávanie...
Chýba posudzovanie procesov na základe uhlíkovej stopy (produkt resp. služba)...
Všetci málo hovoríme o predchádzaní vzniku odpadu, o opätovnom použití odpadu...
Chýbajú nám technológie na spracovanie komunálnych a priemyselných odpadov...
SR pravdepodobne nesplní za r. 2020 recykláciu na úrovni min. 50%, otázna je
min. 55 % recyklácia komunálnych odpadov v r. 2025...
Koľko odpadu z MBÚ odpadov pre skládkovaním bude putovať „opäť iba“ na skládku...
atď. ???

ĎAKUJEM VÁM ZA
POZVANIE A POZORNOSŤ.
Spracoval: RNDr. Ján Kundľa, riaditeľ a konateľ
06/2021

