PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
DO ROKU 2005
v zmysle vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z . z.

Program odpadového hospodárstva obce Dubová
Úvod

Každý z nás by mal mať právo žiť v zdravom životnom prostredí. Málokto si však
uvedomuje, koľko problémov je nutné riešiť k zabezpečeniu tejto základnej životnej potreby v
dnešnej pretechnizovanej spoločnosti. Jedným z najväčších problémov sú odpady.
Prudký rast množstva odpadov vyvoláva v našej obci potrebu jeho účinného, pre životné
prostredie prijateľného zneškodňovania. Taktiež riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi
sa stáva jedným z limitujúcich faktorov rozvoja regiónu. Z tohto dôvodu je potrebné tejto
problematike venovať potrebnú pozornosť.
1. Základné údaje programu obce

1.1. Názov obce: D U B O V Á, Hlavná 39
1.2. Identifikačné číslo obce: 304735
1.3. Okres: Pezinok
1.4. Počet obyvateľov obce: 860
1.5. Rozloha obce: 1380 ha

1.6. Ekologická charakteristika územia:
Obec Dubová sa nachádza pod úpätím Malých Karpát. Kvalitou životného prostredia je
región atraktívnou oblasťou.
Dubová leží v nadmorskej výške 223 m. Z rozlohy obce tvorí poľnohospodárska pôda 402 ha,
vinice 80 ha, vodné plochy 7 ha, lesy 909 ha.
V katastrálnom území Dubovej sa nenachádza žiadny chránený útvar.
2. Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva
Legislatíva týkajúca sa odpadového hospodárstva budujúca na zákone č.223/2001 Z.z. o
odpadoch v znení zmien a doplnkov zaznamenala v krátkom časovom období veľký
kvalitatívny nárast, ktorý smeruje k celkovému zlepšeniu stavu nakladania s odpadmi z
hľadiska ich separácie.

Zákony, nariadenia vlády a vyhlášky usmerňujú vo svojich ustanoveniach povinnosti
jednotlivých pôvodcov odpadov pri nakladaní s nimi. Základnými cieľmi odpadového
hospodárstva pre podmienky obce Dubová v období 1996-2000 boli:
- obmedzenie vzniku odpadov (minimalizovať tvorbu odpadov)
- znižovanie obsahu toxických látok v odpadoch
- zvýšenie využívania odpadov (recyklovať odpady)
- nezávadné zneškodňovanie odpadov.
Obec usmerňuje občanov a firmy pri rozvoji aktivít na svojom území počas schvaľovacieho
procesu a foromou priamych a nepriamych ekonomických nákladov.
Bolo prijaté VZN obce Dubová o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi a dodatok VZN o poplatkoch, čím sa dostalo usmernenie nakladania s odpadmi do
povedomia širokej verejnosti. Rozšíril sa separovaný zber o opotrebované akumulátory.
Uvedením Programu odpadového hospodárstva obce Dubová do praxe sa začala systematická
práca na jeho plnení.
Obec ako pôvodca a držiteľ komunálneho odpadu vznikajúceho na jeho území muselo svoju
činnosť zosúladiť s veľkým množstvom novej legislatívy v danej oblasti.
2.1 Vznik odpadov v období určenom v Programe Slovenskej republiky
Vývoj vzniku jednotlivých kategórií, druhov a množstva odpadov je uvedený v tabuľkovej
forme podľa rokov. Uvedená je aj tvorba odpadu v roku 2001.
Vznik odpadov za roky

Rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Kód
odpadu
200301
200301
200301
200301
200301
200301

Názov druhu
odpadu
komunálny odpad
komunálny odpad
komunálny odpad
komunálny odpad
komunálny odpad
komunálny odpad

Kategória
odpadu
O
O
O
O
O
O
Odpad spolu :

Odpad spolu
(t/rok)
249
360
238
247
301
236
1.631

skládkovaní
D1
D1
D1
D1
D1
D1

2.2 Používané zariadenia na zhodnocovanie, úpravu a zneškodňovanie odpadov
Kraj:
Okres:
Názov skládky odpadov:
Prevádzkovateľ skl.odpadov:
Katastrálne územie a lokalita:
Trieda skládky odpadov:
Rok začatia prevádzky:
Rozloha skládky:

Bratislavský
Pezinok
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezp.
Skládka odpadov Dubová s.r.o.
Obec Dubová-Pod hájom, Roman Oškera
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpeč.
08/2000
3224 m2

Celková kapacita skládky:
Množstvo uloženého odpadu
Za rok 2000 v m3:
Voľná kapacita skládky:
Druhy odpadov:
Zvozová oblasť:

do roku 2005 - 200.000 m3
1472,2m3
46027,80 m3
ostatné odpady
okres Pezinok

2.3. Vyhodnotenie predchádzajúceho programu
Základnými cieľmi odpadového hospodárstva pre podmienky obce Dubová do roku 2000
boli:
-obmedzenie vzniku odpadu (minimalizovať tvorbu odpadu)
- znižovanie obsahu toxických látok v odpadoch
- zvýšenie využívania odpadov
2.3.1. Obmedzenie vzniku odpadu
Pri hospodárení s odpadmi platí zásada, že najviac úsilia je potrebné venovať prevencii
vzniku odpadov. Z pohľadu obce sú takéto opatrenia veľmi obmedzené. Napriek tomu bola
tvorba TKO zvýšená, nakoľko v minulom období sa TKO nevážil, robil sa len odhad.
2.3.2
Obec mala možnosť jednotlivé prevádzky usmerňovať pri rozvoji podnikateľských aktivít
počas schvaľovacieho procesu formou priamych a nepriamych metód. Obec Dubová zaviedla
separáciu olovených akumulátorov do špeciálnych kontajnerov, ktorý zabezpečuje Macht
Trade Sereď.
2.3.3
bec Dubová v roku zaviedlo separáciu zberového papiera a skla donáškovým spôsobom do
kontajnerov, separáciu akumulátorov.
Množstvo v tonách
Druh odpadu 1997 1998 1999 2000 2001
zberový papier3
3
4,2
4,8 6,3
odpadové sklo
3,8
6,7
4,3 5,2
9
akumulátory
0
0
01
1
2.3.4. Nezávadné zneškodňovanie odpadov
Obec Dubová zneškodňovalo TKO do 31.7.2000 na skládke s určením osobitných podmienok
na skládke Dubová. Prevádzkovanie predmetnej skládky bolo v zmysle platnej legislatívy
ukončené k 31.7.2000. Súčasne začala obec k tomuto termínu likvidovať odpad na riadenej
skládke na Dubovej.

3. Záväzná časť programu
3.1. Komodity pre záväznú časť programu obce

Pre záväznú časť Programového hospodárstva obce Dubová sú komodity v členení podľa § 5
ods.1 písm.a) vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z. z. v súlade s POH okresu Pezinok a POH SR
do roku 2005:
- Opotrebované batérie a akumulátory (20 01 33)
- Odpady z papiera (15 01 01. 20 01 01)
- Odpady zo skla (15 01 07, 20 01 02)
- Komunálne odpady
- Drobné stavebné odpady
3.2 Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na zníženie vzniku odpadov
Základnými organizačnými opatreniami na dosiahnutie cieľov programu odpadového
hospodárstva do roku 2005 pre podmienky obce Dubová sú:
•
•
•
•
•

znižovať nebezpečnosť vznikajúcich odpadov
pokračovať v sanácií starých environmentálnych záťaží
rozšíriť zber a využívanie druhotných surovín o problémové látky a zabezpečiť ich
následné zhodnotenie alebo zneškodnenie v určených zariadeniach
zvyšovať podiel biologicky rozložiteľných odpadov
zamedziť vznik nelegálnych skládok odpadu

Opatrenia:
Informovanie verejnosti o vplyvoch odpadov na životné prostredie. Iniciovať prácu s
mládežou a deťmi pri výchovnom procese posilňujúcom ekologické vedomie. Podporiť
organizovanie odborných akcií pre širokú verejnosť.
Pri schvaľovaní aktivít v obci dôsledne dbať na dodržiavanie legislatívy a ochrany ŽP,
usmerňovanie podnikateľskej činnosti v zmysle POH.
Využiť vplyv priamych a nepriamych ekonomických nástrojov.
Zavedenie plošnej separácie odpadového papiera u pôvodcu v domácnostiach - cca 3-4t/rok
Podporiť rozšírenie separácie nebezpečných zložiek odpadov s usmerňovaním podnikateľskej
činnosti na území obce počas ich schvaľovacieho procesu.
Na základe spracovanej projektovej dokumentácie uzatvorenia a rekultivácie skládky TKO
Dubová a na základe získania finančných prostriedkov zrekultivovať uzatvorenú skládku.
Zabrániť rozširovaniu nelegálnych skládok v katastri obce rozmiestňovaním
veľkokapacitných kontajnerov, výzvami a upozorneniami občanov.
4. Smerná časť programu
Obec Dubová má v pláne zapojiť sa na zberné miesto vybudované na skládke odpadov
Dubová v zmysle platnej legislatívy.

5. Rozpočet odpadového hospodárstva do roku 2005

5.1. Prehľad rozpočtu za predchádzajúce obdobie rokov 1996-2000
Prehľad rozpočtu odpadového hospodárstva za predchádzajúce obdobie rokov 1996-2000 je
spracovaný v nasledujúcej tabuľke, ktorá zahŕňa náklady za jednotlivé roky následne v
sumáre a zdroje finančných prostriedkov, z ktorých boli pokryté súhrnne za obdobie platnosti
predchádzajúceho programu odpadového hospodárstva.

Názov položky
Likvidácia divokých
skládok
Monitoring skládky
Vývoz KO

Náklady na OH
v tis.SK/rok< /B>
SPOLU
1996 1997 1998 1999 2000
32
20
69

43
20
100

56
10
66

71
69

80
84

zdroje
vlastné

prostr.
Dotácie

282
50
388

282
50
388

5.2. Rozpočet pre obdobie programu odpadového hospodárstva na roky 2000-2005
Nebezpečné odpady
Akumulátory
Ostatné odpady
Rekultivácia skládky

iná činnosť

4.200

zdarma
500 tis.
25000 tis.

6. Iné
6.1. Zapracovanie POH okresu Pezinok
V programe odpadového hospodárstva obce Dubová je zohľadnená záväzná časť programu
okresu Pezinok so zameraním na dosiahnutie cieľov, najmä vo zvyšovaní Percenta
zhodnocovaných odpadov, materiálovo aj energeticky a v znižovaní percenta odpadov
ukladaných na skládku.
V Dubovej 13.2.2003

