Program 6:

Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

Odpadové hospodárstvo kladúce dôraz na zachovanie a ochranu
životného prostredia

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2018

2019

2020

646 500,00
0,00
0,00
646 500,00

624 000,00
0,00
0,00
624 000,00

639 000,00
0,00
0,00
639 000,00

Štruktúra výdavkov:
6
Odpadové hospodárstvo
6.1
Odpadov. hospod. - Verejnoprospešné služby PO
6.2
Odpadové hospodárstvo mesta
6.3
Údržba a monitoring kanalizácie

646 500,00 Eur
442 500,00 Eur
179 000,00 Eur
25 000,00 Eur

Podprogram 6.1:

Odpadov. hospod. - Verejnoprospešné služby PO

Zámer podprogramu:

Pravidelný odvoz a likvidácia odpadu zabezpečované príspevkovou
organizáciou Verejnoprospešné služby Stupava, prevádzka zberného
dvora, separovanie odpadu

Zodpovednosť:

Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Stupava

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2018

2019

2020

442 500,00
0,00
0,00
442 500,00

407 000,00
0,00
0,00
407 000,00

412 000,00
0,00
0,00
412 000,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť zvoz odpadu zo všetkých
lokalít mesta Stupava

počet cyklov zvozu odpadu z nedostupných lokalít
zabezpečiť pravidelný zvoz tuhého komunálneho odpadu

2018

2019

2020

52

52

52

5 dní v
týždni

Komentár : Aktivita zahŕňa celoročný príspevok na zabezpečenie prác na zber a likvidáciu
odpadu pre mesto Stupava, ktorý je zabezpečovaný PO Verejnoprospešné služby Stupava.

Štruktúra výdavkov:
6.1
Bežné výdavky

442 500,00 Eur
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6.1

Kapitálové výdavky

0,00 Eur

Príspevok na odpadové hospodárstvo mesta Stupava je vo výške 402.500,- €.
Zahŕňa činnosti, ktoré sú súčasťou vecného plnenia predloženého na odsúhlasenie vedeniu
mesta.
Príspevok je členený nasledovne:
- zber a odvoz TKO
- zvoz separovaného odpadu z bytových domov, rodinných domov- likvidácia čiernych skládok,
- prevádzka strediska separovaného zberu,
- opravy kontajnerov, nádob na odpad,
- pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov,
- zametanie a údržba miestnych komunikácií
- vývoz odpadu z čistenia mesta a mestskej zelene
- kontajnery na prenájom, opravy kontajnerov.
Odpadové hospodárstvo je jednou z najdôležitejších oblastí činností VPS. Objem likvidovaného
odpadu medziročne narastá a nárast je spôsobený aj počtom nárastu poplatníkov. V súčasnosti je
zvoz TKO zabezpečený jedným vozidlom 5 x v týždni vývoz komunálneho odpadu, kedy
vozidlo je obsluhované 1 vodičom a 2 „naskakovačmi“. Druhé vozidlo je pre potreby zvozu TKO
používané 1 x v týždni. V ostatných dňoch je kapacitne plne využívané pre zvoz separovaného
odpadu, 2 x do týždňa na vývoz mestských smetných nádob, 1 x v týždni na vývoz košov na psie
exkrementy, 1 x v týždni na vývoz tuhého komunálneho odpadu z nedostupných lokalít.
Vážnym problémom sa stala rozloha mesta a s tým súvisiaca rozloha rajónov, a časová
náročnosť ich obslužnosti. V blízkej budúcnosti (predpoklad 2. polovica roku 2018), a to najmä
po vyššej miere zastavanosti a „zabývanosti“ územia napr. Polygón, bude potreba nastavenia
novej rajonizácie územia, nastavenia nových obvodov, ale najmä obstarania nového vozidla a
posilnenia personálneho obsadenia tohto vozidla, nakoľko v opačnom prípade by mohol byť
ohrozený zvoz komunálneho odpadu z týchto lokalít.
Dôležitá je aj prevádzka zberného dvora. Objem uskladňovaného odpadu narastá a dôležitý je
edukatívny charakter tejto činnosti. Povinnosť úhrady poplatkov za drobný stavebný poplatok sa
stala známou a obyvatelia mesta využívajú služby zberného dvora vo veľkej miere aj v sobotu.
Je to ďalší prostriedok pre edukáciu obyvateľov triediť komunálny odpad. Prevádzka zberného
dvora je zabezpečená 3 pracovníkmi. Okrem ručnej práce je činnosť zabezpečená aj traktormi na
presun odpadu, vrátane drobného stavebného odpadu a inými mechanizmami. S cieľom vyjsť v
ústrety obyvateľom mesta Stupava je zberný dvor otvorený 6 dní v týždni, pričom aj v sobotu je
prevádzka otvorená do podvečerných hodín.
Zvoz separovaného odpadu a jeho triedenie je zabezpečované 10 zamestnancami. Pri triediacej
linke pracujú 4 pracovníci a 1 pracovník obsluhuje lis. Zvoz je zabezpečovaný 3 pracovníkmi
(vodič a 2 naskakovači) pri zvoze plastov a skla. Zvoz sa vykonáva zberovým vozidlom. Papier
je zberaný 2 pracovníkmi osobným automobilom s vlečkou. Okrem uvedených pravidelných
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činností sú zvážané aj veľkokapacitné kontajnery (1 100 l) a obsluhované rodinné domy.

Podprogram 6.2:

Odpadové hospodárstvo mesta

Zámer podprogramu:

Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné
prostredie

Zodpovednosť:

Odborný referent pre odpadové hospodárstvo

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2018

2019

2020

179 000,00
0,00
0,00
179 000,00

187 000,00
0,00
0,00
187 000,00

197 000,00
0,00
0,00
197 000,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz
komunálneho odpadu

Zabezpečiť likvidáciu odpadov

2018

2019

2020

frekvencia odvozu za rok 110 l, 120 l, nádob domácnosti
s 3-mi a viac členmi

52

52

52

frekvencia odvodu za rok 110 l, 120 l domácnosti s
jedným alebo 2 -mi členmi
frekvencia odvozu za rok 1100 l, 240 l nádob
frekvencia odvozu KO s nedostupných lokalít za rok
predpokladaný objem uloženia odpadu na skládku
náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu
Objemový KO náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu

26

26

26

52
52
4500 ton
35,52 €
41,82 €

52
52
4500 ton
35,52 €
41,82 €

52
52
4500 ton
35,52 €
41,82 €

Komentár : V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je
mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od
fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva
mesta, ktorý je spracovný na základe POH Slovenskej republiky, POH Bratislavského kraja.
Podľa § 81 ods. 7 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov,
papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť
také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a
uloženie odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l,
veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, nádoby a vrecia na separovaný zber
papiera, skla, plastov, tetrapakov.
Štruktúra výdavkov:
6.2
Bežné výdavky

179 000,00 Eur

Rozpočtovaná čiastka zahŕňa výdavky na zabezpečenie odvozu na skládku FCC v Zohori, ktoré
platí mesto Stupava priamo dodávateľovi vo výške 175.000,- €, a výdavky na všeobecné služby
vo výške 2.000,- € spojené s týmto odpadom.
Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu sú vo výške 25,45 eur + DPH = 30,54 + poplatok
3

obce 4,98 eur = 35,52 €
Objemový KO - náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu sú 30,70 eur + DPH + zák. poplatok
4,98 eur = 41,82 €

Podprogram 6.3:

Údržba a monitoring kanalizácie

Zodpovednosť:

Konateľ obchodnej spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava s .r. o.

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2018

2019

2020

25 000,00
0,00
0,00
25 000,00

30 000,00
0,00
0,00
30 000,00

30 000,00
0,00
0,00
30 000,00

Štruktúra výdavkov:
6.3
Bežné výdavky

25 000,00 Eur

Rozpočtovaná čiastka je určená na opravy kanalizačnej siete, monitorovanie a čistenie.

Podprogram 6.4:

Recyklácia odpadu

Zámer podprogramu:

Účelné, ekologické zhodnocovanie separovaného odpadu

Zodpovednosť:

Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejno prospešné služby mesta Stupava

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2018

2019

2020

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

2018

2019

2020

Zvoz separovaného odpadu

celkové množstvo vyseparovaného odpadu v tonách
množstvo v kilogramoch vyseparovaného odpadu na
obyvateľa
počet odvozov za rok

475 t
40 kg

475 t
40 kg

475 t
40 kg

2

2

2

Zabezpečiť zber nebezpečného
odpadu v meste

Komentár : Na uvedenú aktivu v rozpočte mesta nie sú vyčlenené finančné prostriedky.
Separovaný zber je zabezpečovaný príspevkovou organizáciou zriadenou mestom 4

Verejnoprospešné služby Stupava.
Náklady na uvedenú činnosť sú zahrnuté v programe 6.1 - viď. vecné plnenie.
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