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Skladovanie nebezpečných odpadov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V označenej nádobe 
Označenie druhu odpadu 

Identifikačný list nebezpečného odpadu  

      ( Intranet – ISM ) 

Výstražná nálepka 

 

Na záchytnej vaničke, na rošte 
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Komunálny odpad 

 

 

Veľké množstvo komunálnych 

odpadov , ktorý obsahuje aj veľa 

druhov vhodných na separáciu,  je 

ukladané na skládku odpadov bez 

druhotného využitia 

 

 

Znížiť množstvo skládkovaného 

komunálneho odpadu zabezpečením 

dôslednej separácie  odpadov , ktoré je 

možné recyklovať a následne opäť 

využiť 



KOMUNÁLNY ODPAD 

Kam patrí Slovenská republika v rámci EÚ ? 

Parameter Jednotka EÚ SR 

Produkcia KO (kg / obyv./rok) 512 322 

Recyklovateľné množstvo (kg / obyv./rok) 117 9 

Miera recyklácie ( % ) 22,85 2,80 

KO na skládku (kg / obyv./rok) 395 313 

Rámcová smernica 98/2008 ES o odpade  stanovila cieľ   : 

Do roku 2020 zabezpečiť recykláciu 50 %  papiera, skla,  

plastov a kovov  zo separovaného zberu komunálneho odpadu. 

 

Je SR schopná splniť tento cieľ? 

07.03.2012 Nakladanie s odpadmi 



07.03.2012 Nakladanie s odpadmi 

 

 

Odpadový papier, kartón a lepenka, dutinky, 

    biele dokumenty, novinový a drevitý papier,  

    papier po   laboratórnych skúškach, odpadový  

    papier z administratívy, ... 

 

Odpady zo všetkých druhov polymérnych látok, 

   výrobky z polyetylénu, igelity, PE a PET fľaše,  

   PP páska 

  

Odpady na recykláciu 
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 Železný a oceľový šrot  

  odpad z údržbárskych činností  

  vyradené náhradné diely a strojné zariadenia  

  Odpad z hliníka, medi alebo iných farebných kovov  

   Káble izolované aj neizolované 

   Odpadové drevo, palety , bedne, odpadové obaly z dreva 

   Elektrický a elektronický šrot (patrí do NO) 

   Sklo a výrobky zo skla, fľaše a sklenené nádoby  

   Stavebné odpady a odpady z demolácií  

      

 

Odpady na recykláciu 

ŽELEZNÝ ŠROT 

DREVNÝ ODPAD 
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Prostredníctvom firmy Ľupčianka s.r.o.  a  OZO a.s.  

     Sládkovičova  108,  Ružomberok  ( 0907 812 605 ) 

 

Vývozný deň – streda s prítomnosťou strážnej služby VLAS-TA 

 

Druhy odpadov, ktoré je možné odkúpiť 

Odpadové kontajnery ( 1 m3 ) 

Odpadové plastové sudy ( veľké aj malé ) 

Odpadové big – bagy (1 000 kg a 500 kg ) 

Odpadové sitá a plste 

Odpadové gumové pásy, autoplachty 
 

Odpadové drevo, odpadové bedne z oblečenia, odpadové drevené obaly a odpadové palety 

- Odvoz cez firmu OZO (0907 739 845) 

- Odvoz vlastnou dopravou ( je potrebné nahlásiť v utorok  na údaje o odvážajúcom 

súkromnom dopravcovi na oddelení ŽP – 3931, 0910 555 485) 

Odpady na odpredaj do domácnosti 


