
Zavedenie množstvového zberu v meste Levoča v IBV a KBV 

Úvod  

 Mesto Levoča podľa platnej legislatívy ukladá miestny poplatok za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad.  Prostredníctvom tohto poplatku uhrádza náklady spojené 

s nakladaním so zmesovým komunálnym odpadom (ZKO), biologicky rozložiteľným 

odpadom (BRKO), ďalej náklady na triedený zber odpadov ,na ktoré sa nevzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov, ako aj náklady spôsobené nedôsledným triedením 

a pod. 

Množstvový zber – čo je to 

 Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov (KO)a drobných 

stavebných odpadov (DSO), pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za KO a DSO vo 

výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom 

odpadu za daný čas 

 Množstvo odpadov sa môže určovať buď na základe objemu alebo váhy odpadov. 

 Legislatívny rámec poplatku určuje zákon č.582/2004 Z.z v znení neskorších predpisov 

Mesto Levoča môže : množstvový zber ZKO zaviesť pre všetkých pôvodcov KO alebo len pre niektoré 

kategórie pôvodcov KO.  

Obec je pritom povinná umožniť:  

 individuálne určenie intervalu zberu (pri iných ako biologicky rozložiteľných KO môže byť 

interval dlhší ako 14 dní),  

 výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z 3 možností (ustanovených vo VZN obce). 

Dôvody zavedenia množstvového zberu v meste Levoča 

Miestny poplatok za KO a DSO je finančný nástroj, prostredníctvom ktorého obec nielen pokrýva 

úhradu nákladov na chod časti svojho odpadového hospodárstva, ale ktorým aj výrazne ovplyvňuje 

správanie občanov pri nakladaní s odpadmi. Ekonomická (finančná) motivácia a stimulácia je pre 

podstatnú väčšinu občanov oveľa silnejšou motiváciou v porovnaní so všeobecnou prospešnosťou 

ochrany životného prostredia. Paušálne určený poplatok za KO a DSO na osobu a rok má jednu veľkú 

nevýhodu -  nespravodlivosť. Každý občan platí rovnako vysoký poplatok a to bez ohľadu na 

množstvo odpadov, ktoré sám vyprodukuje, ako aj bez ohľadu na množstvo odpadov, ktoré je 

potrebné zneškodňovať alebo zhodnocovať. Občan tak nemá priamu finančnú motiváciu na to, aby 

jeho konanie pri nakladaní s odpadmi bolo environmentálne vhodné a prospešné. Skôr opak je 

pravdou, rovnaká výška poplatku (bez ohľadu na množstvo odpadov) podporuje tvorbu odpadov a 

nemotivuje občanov dostatočne k znižovaniu jeho množstva, k jeho triedeniu, alebo kompostovaniu. 

Pri poplatku, ktorý sa odvíja od produkovaného množstva odpadov, je nespravodlivosť výrazne 

eliminovaná a ekonomická motivácia občanov značne prispieva k ochrane životného prostredia, 

pretože sa dosahuje oveľa vyššia zapojenosť občanov do triedeného zberu a domáceho 

kompostovania. Zároveň sa zvyšuje účinnosť triedenia surovín a znižuje tvorba odpadov.  



Štruktúra miestneho poplatku za KO a DSO a spôsob stanovenia jeho výšky na základe množstvového 

zberu môže obciam veľmi výrazne pomôcť pri dosahovaní environmentálnych cieľov (napr. 

dosahovať záväzné ciele z POH na triedený zber, zvyšovanie zhodnocovania, znižovanie 

zneškodňovania) a ekonomických cieľov (racionalizácia nákladov, úspory). Dochádza však aj k 

ekonomickej stimulovať občanov, právnických a fyzických osôb – podnikateľov k tomu, aby sa darilo 

dosahovať tieto stanovené ciele. Množstvové zbery sú nástrojom, ako v praxi uplatňovať jeden zo 

základných environmentálnych princípov EÚ “znečisťovateľ platí” (“the polluter pays“). To znamená, 

že každý by mal platiť podľa toho, akou mierou prispieva k poškodzovaniu a ničeniu životného 

prostredia. Vo svete sa pre množstvové zbery používa najčastejšie skratka “PAYT” (Pay As You 

Throw) - “Plať toľko, koľko vyhadzuješ”. 

Zvýšenie poplatkov za skládkovanie ako motivácia k triedeniu 

Zvýšenie poplatkov za skládkovanie nemusí nevyhnutne znamenať vyššie náklady pre občanov. 

Vplyv zvýšenia poplatkov za skládkovanie podľa miery triedenia (ročný poplatok za odpad pri 

množstvovom zbere vážením na osobu, eur) 

 Skalité Palárikovo Bardejov 

Miera triedenia 7% 66% 14% 

M - množstvový zber; P - paušálny poplatok P M P 

Súčasné náklady na odpad 16,24 6,21 27,01 

Náklady po zvýšení poplatku za skládkovanie bez zvýšenia triedenia 25,95 7,19 37,74 

Náklady po vytriedení papieru, skla, plastov a kovov (31 % triedenie) 16,63 18,16 27,77 

Náklady po vytriedení papieru, skla, plastov, kovov a bioodpadu (68 %) 6,37 6,80 11,03 

Náklady pri teoreticky maximálnom triedení (89 %) 2,24 2,39 3,87 

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A 

OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1 

Tabuľka č. 1 

Položka 
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] 

Sadzba za príslušný rok v eurách . t
-1

 

2018 2019 2020 2021 

1 x ≤ 10 5,04 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 5,04 12 24 30 

3 20 < x ≤ 30 5,04 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 5,04 8 13 22 

5 40 < x ≤ 50 5,04 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 5,04 7 11 15 

7 x > 60 5,04 7 8 11 

 

  



Úroveň triedenia v meste Levoča v roku 2018 bola 23,18% 

 

Druhy množstvového zberu  

Množstvový zber (pay-as-you-throw), resp. systém priamo zvýhodňujúci triedenie odpadov 

obyvateľmi, by mal byť postupne zavedený vo všetkých obciach. Na Slovensku je množstvový zber 

možnosť, ktorú si zvolilo len minimum obcí. Obce by preto mali postupne podľa svojich preferencií 

zaviesť jeden z niekoľkých druhov množstvového zberu:  

 rozdielne platby od frekvencie zberu a objemu zbernej nádoby (od 60 litrov) alebo vriec 

(rôznej veľkosti už od 10 do 120 litrov) so špecifickou lokálnou potlačou,  

 systém, kedy sú vyprázdňované len nádoby označené visačkou, resp. nálepkou, ktorú si 

občania vopred kupujú,  

 vážiaci systém fungujúci na základe elektronických čipov, resp. čiarových kódov; či rôzne 

hybridné a ďalšie systémy (napr. kontajnerové automaty otvárané identifikačnou kartou).  

Alternatívnu formu predstavuje aj systém zliav, ktorý znižuje paušálny poplatok na základe množstva 

vytriedených surovín a tým aj znižuje motiváciu zbavovať sa odpadu nezákonne. Systém je schopný 

fungovať aj vo veľkých mestách, čoho príkladom je Brusel, kde sa v bytových domoch využívajú 

kontajnery a v domoch zase menšie priesvitné vrecia rôznych farieb a ceny v závislosti od druhu 

odpadu. V Južnej Kórey zase fungujú kontajnery na čipové karty, ktoré presne odvážia odpad 

(efektívne sú najmä pri potravinovom odpade). Je teda veľa možností ako realizovať množstvový zber 

a pritom je možné ich súbežne kombinovať, čo zvyšuje flexibilitu systému. 

Pri množstvových zberoch sa platí podľa množstva odpadov, ktoré vyprodukuje konkrétny subjekt 

(rodinný dom, byt, vchod, bytový dom, obchodná spoločnosť , úrad, škola atď.). Toto množstvo sa 

určuje buď podľa objemu alebo váhy odpadov od daného subjektu. Používajú sa hlavne nasledovné 

druhy množstvových zberov:  

 kontajnerovo – intervalový,  

 vrecový - žetónový (visačkový),   

 nálepkový – vážiaci,  

 hybridný,  

 ďalšie (automatový, kreditný...). 

Pre mesto Levoča navrhujeme :  

Kontajnerovo – intervalový: Pri tomto druhu sa miestny poplatok za KO a DSO platí podľa toho, 

koľko kusov zberných nádob daný platiteľ poplatku používa na zmesový KO, aký je ich objem (60, 

110, 120, 1100 l, ...) a akým pravidelným intervalom sa tieto nádoby vyprázdňujú (1 x za 14 dní, 1 x za 

7 dní, 2 x za 7 dní, ...). Daný platiteľ teda môže regulovať výšku svojho poplatku až troma veličinami 

(počtom nádob,  ich objemom a intervalom ich zberu).  

Vrecový: Pri vrecovom množstvovom zbere sa na zber zmesového KO nepoužívajú zberné nádoby, 

ale vrecia s objemom 10 - 120 l. Na vreciach je vytlačená špeciálna potlač (tzv. “lokálna potlač”) 

platná iba v danej lokalite (obec, združenie obcí). Vo VZN je určený pravidelný interval zberu vriec. V 



tento deň sa vyložia vrecia na určené miesto pred dom, prevádzku, atď. Prepravca pri zbere zozbiera 

vrecia s lokálnou potlačou (ostatné nie) a zabezpečí zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov. Výšku 

miestneho poplatku za KO a DSO si teda platiteľ reguluje počtom vriec a ich objemom. Výrobu vriec s 

lokálnou potlačou zabezpečí obec a predaj vriec sa realizuje najčastejšie prostredníctvom klientského 

centra na obecnom alebo mestskom úrade. Pri kúpe vreca sú v jeho cene započítané aj náklady na 

zber, prepravu a zneškodnenie, prípadne zhodnotenie toľkých odpadov, aký je objem vreca.  Tento 

spôsob  sa bude aplikovať u fyzických osôb-podnikateľov a u niektorých právnických osôb. 

Zákon o odpadoch (79/2015 Z. z.) obciam nestanovuje povinnosť výberu konkrétneho druhu 

množstvového zberu. Výber optimálneho druhu zákon ponecháva výlučne na obec. 

 

 

Výhody a nevýhody kontajnerovo – intervalového množstvového zberu komunálneho odpadu 

Kontajnerovo - intervalový množstvový systém 

Stručná charakteristika systému: Miestny poplatok za KO a DSO sa určuje podľa toho, koľko 
zberných nádob užíva daný platiteľ poplatku (rodinný alebo bytový dom, podnikateľský alebo 
nepodnikateľský subjekt), aká je veľkosť (objem) zbernej nádoby a ako často sa táto nádoba 
vyprázdňuje (interval zberu). 

VÝHODY NEVÝHODY 
 nízke náklady na zavedenie systému (v 

podstate stačí len upraviť softvérovo systém 
vyrubovania miestnych poplatkov za KO a 
DSO, nie je potreba obstarania nových 
zberových vozidiel, ani iných strojov a 
zariadení alebo zberných nádob)   

 tradičnosť používania systému (bežne sa 
používal v samosprávach pred vznikom 
zákona o miestnych poplatkoch)   

 nízke nároky na evidenciu zberu  

  nízke nároky na občanov (občania budú 
stále ukladať odpady do tých istých zberných 
nádob, nemusia si pamätať zberové dni, 
nemusia si kupovať vrecia, žetóny, ...)   

 nízke nároky na osvetu o systéme (systém je 
ľahko pochopiteľný a nevyžaduje nákladnú a 
masívnu a intenzívnu informačno – osvetovú 
kampaň k samotnému systému) 

   pohodlnosť a organizačná nenáročnosť pre 
občanov a pracovníkov zberovej spoločnosti   

 pravidelnosť vyprázdňovania zberných 
nádob (pôvodcovia odpadov nie sú nútení 
skladovať odpady neúmerne dlhý čas, 
nakoľko odpady sú zberané v pravidelných a 
optimálnych intervaloch) 

   možnosť ovplyvňovania výšky poplatku až 
troma veličinami (veľkosť a počet nádob, 
interval zberu) 

 slabší vplyv množstva odpadov na výšku 
poplatkov. (poplatky sa priamo odvíjajú len 
od veľkosti a počtu zberných nádob a 
intervalu zberu) 

 nižšia miera spravodlivosti prerozdelenia 
nákladov podľa produkcie odpadov (malá 
spravodlivosť poplatkov na občana medzi 
jednotlivými byty v danom bytovom dome. 
Poplatky za daný bytový dom sa spriemerujú 
na osobu) 

 nízka miera eliminácie anonymity v bytových 
domoch 

 pravdepodobná nutnosť uzamykania 
zberných nádob pri bytových domoch 
(eliminácia odpadovej turistiky medzi 
bytovými domami) 

 



POSTUPNÉ KROKY K ZAVEDENIU MNOŽSTVOVÉHO ZBERU V MESTE LEVOČA 

 Predstaviť  zámer v MsZ 

 Zmapovať stanovištia zberných nádob v KBV (komplexná bytová výstavba),  

 Identifikovať spoločné stanovištia, kde zberné nádoby slúžia spoločne pre viac bytových 

domov,  

 Rozdeliť spoločné stanovištia pre každý bytový dom samostatne (z hľadiska prístupu zberovej 

techniky),  

 Výpočet predpokladaných nákladov  na vybudovanie zberných stanovíšť a zahrnúť tieto 

náklady do rozpočtu , mesta na rok 2020,  

 Príprava detailného návrhu systému množstvového zberu (optimálne intervaly, veľkosti 

zberných nádob, počty zberných nádob),   

 Zabezpečiť čipovanie zberných nádob,  

 Pripraviť VZN o odpadoch, o miestnom poplatku,  

 Pripomienkovanie VZN,  

 Schváliť VZN (jún, júl, august 2020) 

 Spustiť informačnú kampaň (september-december 2020) 

 Spustiť systém do plnej prevádzky od 1.1.2021. 

 


