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REGIONÁLNY INTEGROVANÝ SYSTÉM 
SEPAROVANÉHO ZBERU 

 

Prezentácia činnosti Združenia obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi 

so sídlom v Palárikove. 

 

Autor: Ing. Iveta Markusková 

Pracovisko: Obecný úrad Palárikovo 

 

 

Palárikovo od roku 2002 riadi a zabezpečuje Regionálny integrovaný systém separovaného 

zberu organizačne aj materiálno-technicky. V súčasnosti 28 obcí regiónu je zdruţených  v Združení 

obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi so sídlom v Palárikove.  

V súlade s hierarchiou cieľov národnej stratégie v oblasti nakladania s komunálnymi od-

padmi kľúčové ciele činnosti sú zamerané na hospodárne a šetrné, trvalo udržateľné nakladanie 

s komunálnymi odpadmi, ktoré spočívajú v zniţovaní mnoţstva a škodlivosti komunálnych od-

padov zneškodňovaných skládkovaním, resp. spaľovaním. Kroky na dosiahnutie tohto cieľa 

spočívajú v  
1) predchádzaní vzniku odpadov 

2) vyuţívaním pouţiteľných vecí (zriadenie centra pre opätovné vyuţitie na Regionálnom 

zbernom dvore) 

3) dôsledným realizovaním recyklačného programu – zberom vyseparovaných komodít za 

účelom prevaţne materiálovej recyklácie a tieţ kompostovacieho programu. 

Pri odštartovaní integrovaného regionálneho systému separovaného zberu bolo do spoločné-

ho separovaného zberu zapojených 18 obcí s 24.000 obyvateľmi, v súčasnosti má zdruţenie 28 čle-

nov (obcí regiónu) s celkovým počtom obyvateľov 55.904.  

 

Zber sa uskutočňuje dvomi formami – donáškovou a lokálnou po domácnostiach, 

v pravidelných mesačných cykloch. Kaţdá domácnosť dostala zdarma vrecia na triedený zber ( 6-8 

ks). Pri lokálnom zbere sa vrecia vymieňajú za prázdne a komodity sa zváţajú na Regionálny zber-

ný dvor. 

 

Predmetom triedeného zberu v súčasnosti sú nasledovné komodity: 
 

 odpady z polyetyléntereftalátu  20 01 39 plasty z komunálnych odpadov (len PET)   

 odpady z polyetylénu 20 01 39 plasty z komunálnych odpadov (len PE)  

 odpady z polypropylénu  20 01 39 plasty z komunálnych odpadov (len PP)  

 odpady z polystyrénu  20 01 39 plasty z komunálnych odpadov (len PS)  

 odpady z polyvinylchloridu  20 01 39 plasty z komunálnych odpadov (len PVC)  

 odpady z papiera  20 01 01 papier a lepenka z komunálnych odpadov  

 odpady zo skla  20 01 02 sklo z komunálnych odpadov  

 opotrebované pneumatiky  16 01 03 opotrebované pneumatiky   

 20 01 25 jedlé oleje a tuky 

 15 01 01 obaly z papiera a lepenky 

 15 01 02 obaly z plastov 

 15 01 05 kompozitné obaly 

 15 01 06 zmiešané obaly 

 15 01 07 obaly zo skla 

 16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 

12 

 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
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 16 06 01 olovené batérie 

 20 01 33 batérie a akumulátory  uvedené v 16 06 01 

 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 

 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 

 13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 

 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 230 01 21, 20 01 23 

obsahujúce nebezpečné časti 

 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky 

 

Nebezpečné odpady sú zbierané a zhodnocované oprávnenými subjektmi, s ktorými má 

Obec Palárikovo, resp. Zdruţenie obcí pre trvalo udrţateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi  

uzatvorené dodávateľsko-odberateľské zmluvy. Ostatné druhy nie nebezpečných vyseparovaných 

komodít sú v jednotlivých obciach zváţané na centrálne miesto, kde sa z vriec prekladajú do big-

bagov, resp. kontajnerov za účelom zabezpečenia efektívne- ho odvozu na Regionálny zberný dvor 

do Palárikova, kde sa detailne dotrieďujú podľa druhu materiálu, prípadne farby a mechanicky 

spracovávajú lisovaním, resp. drvením. Po dotriedení a mechanickej úprave sú expedované odbera-

teľom na ďalšie zhodnotenie, recykláciu, resp. regeneráciu. Len malá časť najmä silne znečistenej, 

resp. degradovanej plastovej frakcie odchádza na energetické zhodnotenie.  

Zavedením recyklačného programu a tieţ kompostovacieho programu v obci Palárikovo po-

kleslo mnoţstvo odpadu zneškodňovaného skládkovaním na 35% pôvodného objemu. V roku 2000 

bolo skládkovaním zneškodňovaného 1250 t komunálneho odpadu, v roku 2005 340 t, v roku 2006 

-2007 cca 430 t. 

K poklesu odpadu prispel i stimulačný poplatkový reţim. V prvej fáze obec aplikovala sys-

tém diferencovaných paušálnych poplatkov, v druhej fáze začala uplatňovať mnoţstevný zber. 

Obyvatelia platia iba za odpad zneškodňovaný skládkovaní. Snahou je podobný model aplikovať 

i v ostatných obciach spolupracujúcich v združení. Identický model triedeného zberu prevzali i iné 

zdruţenia obcí, obce mestá, ktoré priamo preberajú praxou osvedčené skúsenosti. Obec Palárikovo 

v tomto smere slúţi ako metodicko-poradenské centrum. 

 

MATERIÁLNO - TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ  
 

Obec Palárikovo disponuje vlastným Regionálnym zberným dvorom.  Za pomoci dotácie z 

Recyklačného fondu vo výške  6,203.000,-Sk v roku 2003 a 2004 mohla obec zabezpečiť  rekon-

štrukciu regionálneho zberného dvora, kúpu 10t  dvojkomorového paketovacieho lisu, vysoko-

zdviţného vozíka.  

V roku 2006 v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, Priorita 2, Opatrenie 

2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva Obec Palárikovo podala projekt na 

zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva. Projekt bol podporený dotáciou zo štrukturál-

nych fondov vo výške 9,5 mil.Sk. Z dotačných prostriedkov bolo moţné kúpiť  zvozové vozidlo 

s prívesom a hydraulickou rukou, nízkozdviţný vozík s digitálnou váhou, triediacu linku 

s príslušenstvom, drvič plastovej frakcie,  výkonnejší 30 t dvojkomorový paketovací lis, ďalej za-

riadenia na zhodnocovanie biologicky rozloţiteľného odpadu- výkonný traktor, drvičku na drevnú 

hmotu a allu triediacu-drviacu lyţicu. 

 

DODÁVATEĽSKO-ODBERATEĽSKÉ VZŤAHY 
 

Na odbyt kaţdej komodity má Obec Palárikovo zastupujúca obce regiónu, resp. Zdruţenie 

obcí pre trvalo udrţateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi uzatvorenú dodávateľsko-

odberateľskú zmluvu s oprávnenými osobami v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, 

v znení neskorších zmien a doplnkov. Odbyt komodít predchádza uzatvoreniu dodávateľsko-

odberateľskej zmluvy s oprávnenou osobou. 
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Komodita kat. č. Charakteristika Odberateľ 

PLASTY 20 01 39 PET obaly z dom. z protravinárskeho 

sektora 

SLEDGE Slovakia, Kolárovo 

PLASTY 20 01 39 HD PE, PP, PVC obaly z nepotr.+ potr. 

sektora 

IHT s.r.o.Piešťany 

PLASTY 20 01 39 LD PE, LL DPE, HDPE, PP fólie  IHT s.r.o.Piešťany 

PLASTY 20 01 39 Zmesné plasty PP+HD PE, + PVC+PS 

plný 

Forró Kolárovo, TRANSFORM 

RECYCLING Ţiar nad Hronom 

PLASTY 20 01 39 Vytriedené tvrdené plasty z komunálneho 

odpadu PP, HD PE, PVC, STYROL, PS 

IHT s.r.o.Piešťany 

PLASTY 20 01 39 PS penový AGROSTYRO Zlaté Moravce 

PAPIER 20 01 01 Vytriedené noviny, časopisy, kartóny, 

lepenka 

Zberné suroviny a.s., Ţilina, 

závod Nové Zámky, Brantner 

Nové Zámky s.r.o. 

SKLO 20 01 02 Obaly zo skla, sklenné črepy a tabule Zberné suroviny a.s., Ţilina, 

závod Nové Zámky, 

KOVOVÉ OBALY 15 01 04 Konzervy, nádoby, hliníkové a ţelezné 

obaly, sudy, kanistre.... 

Zberné suroviny a.s., Ţilina, 

závod Nové Zámky 

VKM 15 01 01 Vytriedené kompozity-obaly z nápojov KURUC Co, Šurany 

AKUMULÁTORY 16 06 01, 

20 01 33 

Vytriedené autobatérie, akumulátory Mach Trade s.r.o., Sereď 

PNEUMATIKY 16 01 03 Pneumatiky z osob.a nákl. automobilov EPO Juraj Loduha, Nitra 

ELŠ  Nefunkčné ELZ BOMAT Veľké Orvište, ELEK-

TRORECYCLING B.Bystrica 

ŢIARIVKY, TLE-

JIVKY 

20 01 21 Nefunkčné ţiarivky, tlejivky EKOLAMP Slovakia 

 

 

Súčasný stav v oblasti zabezpečovania  systému separovaného zberu 
V súčasnosti je v 30 obciach regiónu aplikovaný systém separovaného zberu podľa modelu 

Obce Palárikovo. Systém je charakteristický svojou jednoduchosťou a vysokou účinnosťou. Kaţ-

dá domácnosť v regióne (cca 30.000 domácností) disponuje zbernými mechmi na vyseparované 

komodity, ktoré sú do domácností distribuované zdarma. Pouţívajú sa pouţité vodoodolné polypro-

pylénové vrecia z potravinárskej prvovýroby.  Obyvatelia priamo v domácnostiach triedia sklo, pa-

pier, kovové obaly, plasty, VKM a ostatné separovane zbierané komodity. Lokálne zbery po do-

mácnostiach sa uskutočňujú 1 x do mesiaca. Zváţané sú na Regionálny zberný dvor do Palárikova, 

kde sa ešte dotrieďujú a následne mechanicky upravujú drvením, resp. lisovaním pred expedíciou 

k spracovateľom za účelom  materiálovej recyklácie, resp. regenerácie. 

Triedený zber je tieţ zavedený v jednotlivých inštitúciách, školách, poštách, administratív-

nych budovách, obchodných a podnikateľských prevádzkach. Špeciálne zber VKM prebieha for-

mou školských súťaţí na školách. 

Značné rezervy jestvujú v prípade účinnosti zberu predmetných komodít v komplex-

nej bytovej zástavbe – bytových domoch. Z tohto dôvodu Obec Palárikovo vypracovala pro-

jekt „Dobudovanie infraštruktúry integrovaného regionálneho systému separovaného zberu“. 

Projekt bol v tomto roku predloţený Recyklačnému fondu a podporený  čiastkou 6,644.000,-

Sk. 

Konečne moţno uspokojiť poţiadavku zabezpečenia exponovaných lokalít regiónu zber-

nými nádobami o objeme 1.100 l na zber skla, papiera, kovových obalov, plastov. Súčasťou 

projektu je  zberové vozidlo s lineárnym stlačovaním na zber komodít z uvedených typov kontajne-

rov. 

Po dobudovaní komplexného zberového systému o vyššie uvedené zariadenia by naďalej 

pokračoval i pôvodný systém zberu v nezmenenej forme.  

V rodinných domoch by bol i naďalej uplatňovaný mechový systém, ktorý  tvorí nosnú 

a osvedčenú časť systému. Triedený zber práve v lokalitách s bytovými domami (KBV) vykazuje 

značné rezervy – účinnosť je menej ako 30% ! V nádobách na zmesový komunálny odpad zneškod-

ňovaný skládkovaním v KBV je uloţeného takmer 65% recyklovateľného materiálu.  
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Tab.č. 2  Prehľad o množstve vyzbieraných komodít Združením obcí pre TUNsKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Palárikovo počas celého obdobia činnosti vyvíja tieţ rozsiahle metodicko-osvetové ak-

tivity, publikačnú činnosť v oblasti triedeného zberu.   

 

Prehľad o poskytnutých dotačných prostriedkoch na zabezpečenie 
Regionálneho integrovaného systému separovaného zberu 
 

Tab. č. 3  Prehľad finančných prostriedkov 

 

 

Obr. č. 1  Triedený zber v bytových domoch 

Komodita 2004 2005 2006 2007 

Papier 354.153 kg 430.845 kg 458.787 kg 606.130 kg 

Plasty 215.595 kg 181.041 kg 140.485 kg  608.901 kg  

Pneumatiky 60.060 kg 74.580 kg 104.420 kg 95.780 kg 

Elektronický šrot 98.830 kg 64.910 kg 63.860 kg 118.220 kg 

VKM 94.333 kg 166.610 kg 135.733 kg 134.558 kg 

Sklo 99.120 kg 217.420 kg 203.580 kg 302.303 kg 

OBA 46.920 kg 51.950 kg 35.340 kg 29.970 kg 

Kovové obaly 21.326 kg 13.450 kg 13.655 kg 15.578 kg 

Dotačné prostriedky Rok 
NÁZOV PODPORE-
NÉHO PROJEKTU 

Suma v tis. Sk 

 

recyklačný fond 2003 
regionálny integrovaný 

systém separovaného zberu 
395 

 

recyklačný fond 2004 
rozšírenie a intenzifikácia 

IRSSZ i.etapa 
5, 808 

 

štrukturálne fondy 2006 
rozšírenie a intenzifikácia 

IRSSZ II.etapa 
9,400 50% na pokrytie 
kompost. programu 

recyklačný fond 2008 
dobudovanie infraštruktúry 

IRSSZ 
6,644 
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Obr. č. 2 Triedenie komodít 


