
PRÍLOHA č. 8 ROZVOJOVÉ DOKUMENTY MESTA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES V OBLASTI 
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

 
 
Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 -  2020 

 
 

Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodá rstva 
 
 

Zdrojom komunálnych odpadov v meste sú občania a podnikateľské 
subjekty, ktoré majú na území mesta svoje prevádzky. Na území mesta je 
zavedený nasledovný spôsob nakladania s odpadmi: 
 
 

a) zber zmesového komunálneho odpadu vykonáva: Brantner Nova, 
s.r.o., Spišská Nová Ves 

 
b) zber papiera vykonáva: Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves 
 
c) zber plastov vykonáva: Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves 
 
d) zber skla vykonáva: Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves 
 
e) zber kovov ( zberá sa spolu s plastami a VKM ) vykonáva: Brantner 

Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves 
 
f) zber VKM ( zberá sa spolu s plastami a kovovými obalmi ) vykonáva: 

Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves 
 
g) zber bio odpadov vykonáva: MEPOS SNV s.r.o., mesto Spišská 

Nová Ves 
 
h) zber elektroodpadov vykonáva: Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová 

Ves 
i) zber akumulátorov a batérií vykonáva: Brantner Nova, s.r.o., 

Spišská Nová Ves 
 
j) zber veľkoobjemového odpadu vykonáva: Brantner Nova, s.r.o., 

Spišská Nová Ves 
 
k) zber drobných stavebných odpadov vykonáva: Brantner Nova, 

s.r.o., Spišská Nová Ves - zavedený systém množstvového zberu 
 
l) zber odpadov s obsahom škodlivých látok vykonáva: Brantner 

Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves 
 
m) zber textilu a šatstva - textil a šatstvo je ďalej využívaný pre charitu 



 
n) zber jedlých olejov a tukov vykonáva: Brantner Nova, s.r.o., 

Spišská Nová Ves 
 
 

Ciele Programu obce do roku 2020 sú zamerané na: 
 
 

1. zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, os obitne na 
zníženie zmesového komunálneho odpadu, 

 
a) znižovanie celkového množstva vzniku komunálnych odpadov sa 

neočakáva, no očakáva sa čiastočné zníženie množstva zmesového 
komunálneho odpadu, nakoľko sa kladie väčší dôraz na triedenie 
odpadov a ich zhodnocovanie a aj kvôli tomu, že sa kladie dôraz na 
predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov. 

 
2. zvýšenie podielu triedeného zberu, 

 
a) do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu 

odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti 
z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako 
odpad z domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti takéhoto 
odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku, 

 
b) zvýšenie podielu triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov, 
 
c) zvýšenie podielu triedeného zberu stavebných odpadov na úroveň 70 

% podľa hmotnosti. 
 

3. znižovanie množstva biologicky rozložite ľného komunálneho 
odpadu ukladaného na skládky odpadov, 

 
a) zníženie množstva skládkovaného biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu do konca roku 2020 na 35 % z celkového 
množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
vzniknutého v roku 1995, 

b) zákaz skládkovania akéhokoľvek biologicky rozložiteľného odpadu - 
vrátane papiera, či lepenky. 

 
4. zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu, 

 
a) do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu 

odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti 
z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako 
odpad z domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti takéhoto 
odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

 

 


