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Priebeh schvaľovania POH  
na roky 2011-2015 

• ako prebiehal legislat.proces schvaľovania POH : 
 
• záver roka 2013 – prebiehajúci schvaľovací proces krajských 

programov POH na roky 2011-2015, 
• 1.2.2014 – nadobudnutie účinnosti POH Prešovského kraja, 
• do 4 mesiacov –vypracovanie POH mesta Prešov, 
• 21.7.2014 –nadobudnutie účinnosti POH mesta Prešov, 
• zánik Koncepcie odpadového hospodárstva mesta Prešov na roky 

2009-2015, 
 
• 28.1.2015 - oznámenie o strategickom dokumente – POH SR na 

roky 2016-2020. 

 

 



Vlastné ciele POH mesta Prešov 
• zníženie množstva ukladania odpadu na skládky o 30-50% vhodne 

navrhnutou technológiou na spracovanie ZKO, 
 
• stabilizácia aktuálnej ceny nákladov na realizáciu odpadového hospodárstva 

vrátane stabilizácie aktuálnej ceny za uloženie odpadov na skládku pre 
mesto (zmluva o skládkovaní KO je podpísaná do 31.8.2016 ) v rámci 
dlhodobého horizontu ( 10-15 rokov ), 

 
• zlepšenie podmienok triedeného zberu vybudovaním systému 

polopodzemných kontajnerov s dostatočnou kapacitou a technickým 
vybavením, zamedzenie prístupu k odpadkom a ich rozhadzovaniu a tým aj 
znečisťovaniu životného prostredia v meste, zvýšenie efektivity zberu 
a zlepšenie hygieny a estetiky v okolí stojísk kontajnerov ( postupná 
obmena v horizonte 5 rokov ), 

 
• zvýšený podiel triedeného zberu komunálnych odpadov a následné 

zhodnotenie vyseparovaných zložiek ( zvýšenie o 6% oproti 
východiskovému roku ), 

 
• zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

ukladaných na skládky odpadov ( pokles na cca. 20% z celkového množstva 
skládkovaných odpadov do roku 2015 ). 
 



Komisia na vypracov. analýzy všetkých 
možností nakladania s odpadmi na 

území mesta Prešov 
• komisia menovaná na základe uznesenia MsZ v Prešove č. 563/2014 
 
• vytvorenie a činnosť odbornej pracovnej skupiny za účasti poslancov, ktorá 

zabezpečí vypracovanie analýzy možností nakladania s odpadmi, 
 
• cieľom stretnutí komisie bolo reálne posúdiť alternatívy možnosti ako 

zabezpečiť nakladanie s odpadmi pre mesto Prešov v súlade s praktickým 
uplatňovaním Hierarchie odpadového hospodárstva, kde jedným z bodov je 
aj zvýšiť mieru materiálového a energetického zhodnocovania odpadov a 
taktiež zabezpečenie plnenia cieľov v bodoch 1 a 2 v POH (Programe 
odpadového hospodárstva) mesta Prešov, 

 
• komisia riešila reálne možnosti zabezpečenia zhodnocovania odpadov a 

posudzovala jednotlivé technológie v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ, 
 



Technológie zhodnocovania 

• tlak na znižovanie ukladania KO na skládky, 
• rast zákonných poplatkov za uloženie odpadov na skládku, 
• aj na základe toho je nevyhnutné pre mesto Prešov nevyužívať skládkovanie, 
• do úvahy prichádzajú rôzne formy zhodnocovania odpadov : 
 
       Systém likvidácie komunálneho odpadu plazmovou technológiou 
       Pyrolýza 
       Splyňovanie 
       Katalytická depolymerizácia 
 
• vypracovaná SWOT analýza – porovnanie jednotlivých technológii 
 
• po zvážení všetkých silných a slabých stránok jednotlivých technológií komisia 

dospela k záveru, že najvhodnejšia technológia pre podmienky mesta Prešov je 
zhodnocovanie odpadov pyrolýzou 

        



Projekt  s názvom „Intenzifikácia 
separovaného zberu v meste Prešov 

• projekt zintenzifikuje a zefektívni systém separácie komunálnych odpadov v 
meste Prešov, 

 
• cielene pre príslušníkov MRK – 3 lokality mesta K Starej tehelni, Pod 

hrádkom, T.Ševčenka, 
 
• kúpa auta na zvoz separovaného odpadu, hákový nakladač a hákové 

kontajnery, vytvorenie 3 pracovných miest, 
 
• miera financovania v prípade mesta Prešov, ktoré je žiadateľom je 95-5 %, 
 
• partner ( TSmP, a.s. ) povinný zabezpečiť pre žiadateľa ( mesto Prešov ) 

spolufinancovanie, 
 
• sledované obdobie 2015 - 2020 

 



Projekt Polopodzemné kontajnery 
• zlepšenie podmienok triedeného zberu vybudovaním systému polopodzemných 

kontajnerov s dostatočnou kapacitou a technickým vybavením, 
• zamedzenie prístupu k odpadkom a ich rozhadzovaniu a tým aj znečisťovaniu 

životného prostredia v meste, 
• zvýšenie efektivity zberu a zlepšenie hygieny a estetiky v okolí stojísk 

kontajnerov, 
• v súčasnosti je vypracovaný elaborát s popisom umiestnenia kontajnerov 

v jednotlivých častiach mesta a na základe výzvy bude podaná žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ 

• možnosť pripomienkovania umiestnenia kontajnerov na stránke www.tsmp.sk 
 

 

http://www.tsmp.sk/�


Realizácia projektu 
• Vypracovanie elaborátu s fotodokumentáciou a popisom umiestnenia 

polopodzemných kontajnerov v jednotlivých častiach mesta 
      T :máj 2014 
• Vyžiadanie vyjadrení od zainteresovaných orgánov k inžinierskym sietiam 
      T : jún – august 2014 
• Vyhodnotenie umiestnenia na základe vyjadrení  
      T  : december 2014 – február 2015 
 
• Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe zverejnenia výzvy 

cez Operačný program životné prostredie alebo iné aktuálne vyhlásené výzvy 
      T : na základe vyhlásenia danej výzvy ( predpoklad 9/2015 ) 
      Realizácia projektu 18 mesiacov od schválenia 
 Financovanie projektu : 
• finančné prostriedky z Európskych fondov cez Operačný program životné 

prostredie 
• vlastné zdroje – úver 
• integrovaný regionálny operačný program  ( IROP ) - predstavuje programový 

dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého globálnym cieľom 
je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie 
verejných služieb s dopadom  na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, 
hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 
 



Zberné dvory 
• v rámci vylepšenia podmienok zberných dvorov pre dovoz odpadov pre 

obyvateľov mesta chceme v rámci revitalizácie zabezpečiť celkovú 
reorganizáciu zberných dvorov, 

• prípadne realizovať vytvorenie novej koncepcie zberných dvorov formou 
modulárnych systémov a tým sa adaptovať na zmenu nárokov na zber 

 
     Možnosti financovania :  
• finančné prostriedky z Európskych fondov cez Operačný program 

životné prostredie, 
• vlastné zdroje – úver, 
• integrovaný regionálny operačný program  ( IROP ) - predstavuje 

programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, 
ktorého globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a 
zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom  na 
vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu 
súdržnosť regiónov, miest a obcí. 
 



Nová generácia zberných dvorov 



Nový zákon o odpadoch – najdôležitejšie 
zmeny 

Cieľom nového zákona o odpadoch je : 
 - zníženie množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním, 
  - predchádzanie vzniku odpadu, 
 - snaha minimalizovať negatívne vplyvy odpadu na životné prostredie a zdravie 
       ľudí, 
 - zavedenie a uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov, ktorá  
       by mala byť uplatňovaná aj na komunálnej úrovni. 
 
Zákon obsahuje tri rozhodujúce zmeny oproti súčasnému stavu v oblasti 
odpadového hospodárstva: 
 
1.  ruší Recyklačný fond, 
2.  mení podmienky vzniku a fungovania organizácií zodpovednosti výrobcov - OZV 

(predtým oprávnených organizácií) a sprísňuje podmienky a kontrolu výkupu 
kovového odpadu od fyzických osôb – nepodnikateľov, autorizáciu OZV udeľuje 
MŽP SR na základe predložených zmlúv s obcami, 

3. zakazuje tiež ukladať na skládky odpadov vytriedené zložky komunálneho 
odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený 
biologicky rozložiteľný odpad. 

 

 



POH SR na roky 2016 – 2020  
•  Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:  

 
• Oznámenie o strategickom dokumente  
• Termín: január 2015   
• Rozsah hodnotenia strategického dokumentu 
• Termín: február 2015 
• Pripomienky k rozsahu hodnotenia verejnosti 
• Termín: marec 2015 
• Predloženie správy o hodnotení a zverejnenie správy o hodnotení 

strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu 
• Termín: máj 2015  
• Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu, lehota 

na pripomienky 
• Termín: máj – jún 2015 
• MŽP zabezpečí vypracovanie odborného posudku  
• Termín: jún – júl 2015 
•  Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu 
• Termín: júl – august 2015  
• Predloženie strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej 

republiky 
• Termín: september 2015 

 



Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie 
žiadostí o nenávr. fin. príspevok z OP Kvalita ŽP 

 • Špecifický cieľ 
• 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania 
vzniku odpadov 

• Aktivita B.  
• Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na 

recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov 
triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania 
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

• Žiadatelia 
• - MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, subjekty 

územnej samosprávy, združenia fyzických alebo právnických osôb, fyzické alebo 
právnické osoby oprávnené na podnikanie 

• Územné priority budú vychádzať z platného Programu odpadového 
hospodárstva SR, vypracovaného na národnej úrovni, z ktorého následne 
vychádzajú Programy  odpadového hospodárstva krajov 

• 09/2015 – dátum vyhlásenia výzvy 
• 12/2015 – dátum uzavretia výzvy 
• 275 585 989 € - Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu 



Prešov – Borkút rekonštrukcia lesných ciest 
a výstavba vodnej nádrže v rámci 

protipožiarnych opatrení 

• žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 
     SR 2007 - 2013, číslo výzvy 2013IPRV/31, vyhlásenej   
     Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, 
 
• predmetom projektu je rekonštrukcia lesných ciest v celkovej dĺžke  
    1 827,5 m triedy 3L - 4,0/15 a vodnej nádrže v rozlohe 215 m², 
 
• v súčasnosti je už ukončený proces VO na zhotovenie stavby:  „Prešov 

– Borkút rekonštrukcia lesných ciest a výstavba vodnej nádrže v rámci 
protipožiarnych opatrení“, 

 
• cena za zhotovenie predmetu zmluvy je 305 075,35 EUR, 
 
• projekt je v súčasnosti v procese hodnotenia 

 





Borkút 



 
Technické služby mesta Prešov, a.s. 

Bajkalská 33 
 080 01 Prešov 

 
IČO 31718914 

Spoločnosť zapísaná v OR  
Okresného súdu Prešov 
odd. Sa, vložka č.252/P 
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