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Pravidelné spracovávanie: 

 hlásení o nakladaní s odpadmi, 

 evidencie o odpadoch, 

 hlásení o odbere vôd a vypúšťaní 
odpadových vôd, 

 hlásení o vypúšťaní znečisťujúcich látok, 

 povinne ohlasovaných údajov do IS, 

 výpočtov poplatkov za znečisťovanie 
ovzdušia, spotreby paliva a surovín,  

 povodňových plánov zabezpeč. prác. 
 

Odbornosť a koordinácia: 

 nad spôsobom nakladania s odpadmi, 

 nad VZN o nakladaní s odpadmi, 

 nad systémom triedeného zberu 
odpadov koordinačného centra. 

  

Poradenstvo, dohľad a dozor:  

 na zberných dvoroch, 

 technologických zariadeniach  
(voda, vzduch, odpady), 

 v oblasti hygieny práce a bezpečnosti 
ochrany zdravia pri práci, 

 programu odpadového hospodárstva,  

 posúdením vplyvov na ŽP. 
 

 

Máte zodpovedného zástupcu? 

 pre nakladanie s odpadom, 

 pre vodné hospodárstvo, 

 pre pracovnú zdravotnú službu. 
 

O nás: 

       Sme rodinná firma, ktorá stála pri 

zrode mnohých lokálnych, ale aj veľkých 

nadnárodných spoločností. U mnohých 

z nich sa o ich pohodu staráme dodnes. 

       Základy našej spoločnosti siahajú do 

minulého storočia pričom v roku 2000, 

vzniká prvá ekologická kancelária 

v Košiciach pod vedením Ing. Marty 

Polačekovej ako odborníčky na odpady 

a podnikateľky.  

       Naše služby sme postupne rozšírili zo 

servisu v oblasti ochrany životného 

prostredia až po vypracovanie komplexnej 

dokumentácie pre akúkoľvek prevádzku 

v oblasti obchodu a služieb, ako aj pre 

samosprávy s dodávkou komplexných 

riešení na kľúč.  
 

Povinná dokumentácia – bez stresu 

 odpadové hospodárstvo,  

 vodné hospodárstvo,  

 ochrana ovzdušia,  

 hygiena práce a ochrana zdravia 

Dnes  už  neexistuje  samospráva,  ktorá  by nepotrebovala   
poradcu a konzultanta v odpadovom hospodárstve ako aj 
osobu, ktorá dohliada nad vypracovávaním a sledovaním 
povinnej dokumentácie v oblasti životného prostredia a 
hygieny práce.  Naším cieľom je zabezpečiť, aby ste sa plne 
sústredili na veci, ktoré súvisia so spokojnosťou Vašich 
občanov a aby ste komfortne riadili samosprávu.  

http://www.odpadservis.sk/
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NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH  

| NOVÉ POVINNOSTI | NOVÉ POJMY | NOVÉ DEFINÍCIE | 
 

Nový zákon o odpadoch platný od 01.01.2016 zavádza definíciu zberného dvora, 
upravuje prevádzkovanie zberných dvorov, ale zriaďuje aj nový informačný systém 
odpadového hospodárstva pre obce. 

Zberné dvory 

Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch určuje, na zber 
akého odpadu sú zberné dvory. Ide o drobný stavebný 
odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky 
komunálneho odpadu, ako napr. staré elektro-
spotrebiče, batérie a akumulátory, biologicky 
rozložiteľný odpad, textil a pod. Úlohu zberného dvora 

ako aj podrobnosti o jeho prevádzkovaní musí obec popísať a upraviť vo Všeobecne 
záväznom nariadení (VZN) o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými 
odpadmi. Obec vo VZN okrem iného upraví rozsah a druh odpadov, ktoré sa na zbernom 
dvore zbierajú, jeho prevádzkovú dobu a iné. Výraznou zmenou je zavedenie 
množstvového zberu drobných stavebných odpadov, čo znamená, že obec musí určiť 
výšku poplatku za zber drobného stavebného odpadu pre občanov. Okrem zákonnej 
povinnosti súvisiacej s vedením a evidovaním odpadu sa zberný dvor považuje za 
zariadenie a vyžaduje si nielen povinnú pravidelnú, ale aj takzvanú povinnú úvodnú 
dokumentáciu nielen z pohľadu ŽP ale aj z pohľadu hygieny 
práce a pod. 

Prevádzkujete kuchyňu | jedáleň ? 

Prevádzkovateľ kuchyne v novom zákone zodpovedá za 

nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a 

reštauračným odpadom. Prevádzkovateľ je povinný okrem iných ustanovení zákona 

zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu, ktorého je pôvodcom. Prevádzkovateľ 

kuchyne ma zakázané ukladať kuchynský odpad do nádob na komunálny odpad, vypúšťať  

oleje a tuky do kanalizácie, ako aj odovzdávať odpad neoprávneným osobám. Evidenciu 

a hlásenie o odpadoch pre takúto prevádzku musíte viesť osobitne.  

Informačný systém odpadového hospodárstva § 103 zákona o odpadoch 

Informačný systém zabezpečuje zhromažďovanie údajov v oblasti odpadového 
hospodárstva a ich poskytovanie v ustanovenom rozsahu. V informačnom systéme sa 
vedú najmä údaje o evidencii pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu ale aj o výške 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ale aj zberných 
dvoroch. Okrem iných subjektov aj obce sú povinné prispievať do IS. 

Koordinačné centrum – povinnosti vo vzťahu k obciam? 

TIP: Chcete vedieť viac? Sledujte nás na www.odpadservis.sk a na FB. 

viac informácií: 

 

http://www.odpadservis.sk/
https://www.facebook.com/pages/ODPADservis/496849067147828?ref=hl

