Príloha č. 3
Zoznam zámerov na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
odpadov v Žilinskom kraji rozdelené podľa okresov do roku 2020
Okres Bytča
Skládky odpadov
- vybudovanie skládky odpadov na inertný odpad v okrese Bytča
- Skládka odpadov Bytča - Mikšová – príprava rekultivácie skládky
- sanácia nelegálnych skládok odpadov
Zber odpadov, dotrieďovanie a zlepšenie separovania
- rozšírenie separovaného zberu o nové komodity
- zníženie množstva komunálnych odpadov zlepšením separácie, podpora domáceho
kompostovania vo všetkých obciach
- vybudovanie, resp. dobudovanie zberných dvorov na separovaný zber komunálnych
odpadov vrátane nebezpečných zložiek
Mesto Bytča
- vybudovanie kompostárne
Obec Štiavnik
- zefektívniť triedenie komunálneho odpadu triediacou linkou
Obec Kolárovice
- vybudovanie zberného dvora
Obec Hvozdnica
- zabezpečiť potrebnú výbavu na triedený zber BRO a drobného stavebného odpadu
Obec Veľké Rovné
- vybudovanie zberného dvora
Okres Čadca
Skládky odpadov
- Skládka odpadov Semeteš- v roku 2017 uzatvorená I. kazeta, uvedená do
prevádzky kazeta č. II s kapacitou 43 100m3 odpadu, v štádiu prípravy je
Integrované zariadenie na zhodnotenie a zneškodnenie odpadov na skládke
Turzovka- Semeteš
- Skládka odpadov Čadca- kolaudácia ďalšej kazety skládky odpadu, v štádiu
projektovej dokumentácie je príprava linky na dotriedenie komunálneho odpadu
Zhodnocovanie odpadov
- Podpora domáceho kompostovania odovzdaním domácich komposterov
- Budovanie obecných kompostární

Zber odpadov, dotrieďovanie a zlepšenie separovania
- Mesto Čadca- dobudovanie haly na triedenie zložiek komunálneho odpadu v štádiu
prípravy je realizácia dotrieďovacej linky na komunálny odpad
- Zabezpečenie dostatočnej kontajnerovej kapacity a zlepšenie technického
vybavenia( kúpou podzemných kontajnerov)
- Kolaudácia nového zberného dvora obec Korňa
- Dobudovanie existujúcich zberných dvorov z hľadiska technického vybavenia
Okres Dolný Kubín
Mahle Engine Components, s.r.o. Dolný Kubín
- Zhodnocovanie odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
oprávnenou organizáciou. T: 2016 (Spolupráca s organizáciou plnenia vyhradených
povinností o rozšírenej zodpovednosti výrobcov)
- Likvidácia starých strojov a zariadení. Termín: 2017 (Hala M10)
- Vytvorenie vyhovujúcejších podmienok v centrálnom sklade nebezpečných odpadov.
T: 2017 (Výmena plastových kontajnerov za kontajnery železné na nebezpečný odpad
absorbentov znečistených nebezpečnou látkou)
- Zlepšenie plynulosti technológie spracovania neutralizácie priemyselných odpadových
vôd T: 2018 (Modernizácia technológie v neutralizačnej stanici)
- Zvýšenie podielu recyklácie farebných kovov Al, Sn, Cu, Pb.T: 2019
Miba Sinter Slovakia, s.r.o Dolný Kubín
- Zakúpenie lisu na odpadové špony z mechanického opracovania - Cieľom úlohy je
hlavne zníženie objemu a množstva odpadu z kovových špôn a následne aj dosiahnutie
väčšej tržby za odpredaj zlisovaných kovových špôn.
- Zakúpenie technológie na znižovanie množstva nebezpečných odpadov – napr.
filtračné zariadenie na odpadovú reznú emulziu – Cieľom úlohy je vytypovanie
a zakúpenie vhodného zariadenia na znižovanie množstva nebezpečných odpadov
a následne zabezpečiť všetky potrebné náležitosti pre prevádzkovanie daného
zariadenia.
OFZ, a.s. Oravský Podzámok
- rozšírenie a skvalitnenie zavedeného systému separovaného zberu odpadov
- pokračovanie opätovného používania a recyklácie odpadov pri výrobe ferozliatín v
súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva
- nahrádzanie fosílnych palív a nerastných surovín obnoviteľnými zdrojmi energie a
druhotnými surovinami
- rozšírenie zariadení na zhodnocovanie odpadov metódou recyklácie a spätného
získavania kovov a kovových zlúčenín prostredníctvom inštalovania plazmovej pece.
Fontana, a.s. Dolný Kubín
- zvýšiť podiel separácie odpadov
- znižovať celkové množstvo odpadu pri výrobe

COR WASTE, s.r.o. Dolný Kubín
- V roku 2018-2019 firma Cor Waste s.r.o plánuje zvýšenie objemu spracovania
BRKO- 20 01 08 pre mesto Dolný Kubín a okolie zakúpením ďalšieho
veľkoobjemového elektrického kompostéra a zberovej techniky
- Zefektívnenie a rozšírenie systému zberu použitých potravinárskych olejov - 20 01 25
v meste Dolný Kubín a obciach Dolnej Oravy
SEZ DK a.s. Dolný Kubín
- predchádzanie vzniku odpadov, a to opätovným použitím vo výrobnom procese,
recykláciou alebo zhodnotením (materiálovým alebo energetickým)
- zvyšovanie miery a kvality triedenia odpadov, aby bola dosiahnutá vyššia miera
recyklácia odpadov z výrobného procesu, ale aj komunálnych odpadov
Mesto Dolný Kubín
- spracovateľský závod tuhého komunálneho odpadu (TKO)
Obec Medzibrodie nad Oravou
- obec realizuje a v roku 2018 ukončí výstavbu zberného dvora čím sa zintenzívni
a rozšíri separovaný zber v obci na všetky zložky odpadov. V rámci tohoto projektu
budú zakúpené technológie a zariadenia na separáciu a zvoz jednotlivých zložiek
odpadu
Obec Dlhá nad Oravou
- výstavba zberného dvora, zakúpenie traktora s vlečkou, štiepkovača, nosiča
kontajnerov a kontajnerov na zber komunálneho odpadu
- aktivity súvisiace s podporou domáceho kompostovania
Obec Pribiš
- výstavba zberného dvora, zakúpenie traktora s vlečkou, mulčovača, štiepkovača
a kontajnerov na zber KO
- zavedenie zberu BRO, vybudovanie obecných kompostovísk
Obec Žaškov
- zavedenie zberu BRO a obecného kompostoviska
Obec Oravský Podzámok
- pokračovať v separácii odpadov a budovaní zariadení na zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov
- vybudovať zberný dvor
- zakúpenie kontajnerov na bioodpad
- zabezpečiť zber elektroodpadov
- zakúpenie štiepkovača a prísl. techniky pre zhodnocovanie biomasy
- zakúpenie techniky na zhodnotenie drobného stavebného odpadu
- sanácia nelegálnych skládok a environmentálnych záťaží
-

zabezpečiť odvoz nebezpečného odpadu z domácnosti prostredníctvom na to určených
organizácií
zabezpečiť zber a odvoz zvyškov penového polystyrénu zo stavieb
zabezpečiť odvoz uhynutých zvierat prostredníctvom na to určených organizácii
vybudovanie kompostovacieho zariadenia na ČOV

-

zlepšenie manipulácie s komunálnym odpadom s cieľom zníženia celkového množstva
odpadu,
vytvorenie podmienok pre rozšírenie separácie odpadu s cieľom zvýšenia recyklácie
(papier, plasty, sklo, kovy),
podpora domáceho kompostovania

Obec Pucov
- Zberný dvor jeho rozšírenie a zintenzívnenie separovania v obci, všetky zložky
odpadov, technológie a zariadenia na separáciu a zvoz jednotlivých zložiek odpadu.
Obec Kraľovany
- vybudovanie obecného kompostoviska
Obec Oravská Poruba
- vybudovanie obecného kompostoviska
- zakúpenie ďalších kompostérov
- dobudovanie zberného miesta, zakúpenie kontajnerov
Obec Horná Lehota
-

výstavba zberného dvora
nakúpenie komunálnej techniky

Obec Párnica
- obecné kompostovisko
- zberný dvor Párnica
- biologicky rozložiteľný odpad – domáce kompostéry
Obec Malatiná
- výstavba zberného dvora v obci
- nákup väčšieho množstva nádob na separovaný odpad
- zakúpenie kompostérov do každej domácnosti
Obec Istebné
- nákup techniky na nakladanie a zvoz komunálneho odpadu
- nádoby na separovaný zber
- nákup domácich kompostérov
Obec Krivá
- vybudovanie obecného kompostoviska
- výstavba zberného dvora, zakúpenie traktora s čelným nakladačom, vyklápacou
vlečkou, mulčovača, štiepkovača a kontajnerov na zber KO
- kompostéry - podpora domáceho kompostovania.
- zlepšenie separovania KO - rozšírenie nádob na separovaný zber
Obec Vyšný Kubín
- výstavba zberného dvora
- zavedenie drobných kompostérov v domácnostiach a vybudovanie verejného
kompostoviska
- zlepšenie triedenia komunálneho odpadu.
- zakúpenie malotraktora s vlečkou, mulčovača, štiepkovača

Obec Veličná
- vybudovanie zberného dvora a zakúpenie potrebnej techniky
- predchádzanie vzniku BRKO zakúpením kompostérov – splnené
Obec Zázrivá
- zefektívnenie činností na zbernom dvore
- nákup kompostérov cez vyhlásenú výzvu, zriadenie obecného kompostoviska
- nákup traktora s vlečkou a štiepkovača pre lepšie separovanie odpadu
Obec Leštiny
- zberný dvor
- vybudovanie verejného kompostoviska
- zakúpenie kompostostérov do domácností
- zníženie množstva KO zvýšením separácie
Obec Sedliacka Dubová
- vybudovanie obecného kompostoviska
- zakúpenie domácich kompostérov
- kontajnery na nebezpečný odpad
- lisy na úpravu odpadu
- drvič na stavebný odpad
- náhradné nádoby na separovaný odpad
- mulčovač
Obec Chlebnice
- zberný dvor
Ekocentrum Dolná Orava – združenie obcí
Kraľovany, Párnica, Žaškov, Istebné, Veličná, Or. Poruba, Leštiny, Jasenová, Vyšný Kubín,
Oravský Podzámok
- Projekt: Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná ORAVA
Okres Kysucké Nové Mesto
Mesto Kysucké Nové Mesto
- rekultivácia skládky KO
- vybudovanie kompostárne a zakúpenie kontajnerov na bioodpad, zberových vozidiel
a pracovných strojov (drvič, prekopávač, preosievač, manipulátor, nakladač,
štiepkovač)
- pokračovať v separácii odpadov z KO.
Obec Kysucký Lieskovec
- zriadenie zberného dvora
- skolaudovať druhú časť skládky TKO
- zriadiť zber bioodpadov, zakúpiť biokompostéry
Obec Povina
- zakúpiť kompostéry pre obyvateľov obce
- zakúpiť drvič konárov

Obec Nesluša
- výstavba obecného zberného dvora
- zabezpečenie kompostérov pre domácnosti a budovy v správe obce
Obec Radoľa
- výmena nadzemných kontajnerov na separovaný zber za podzemné a polopodzemné
kontajnery
Obec Rudina
- vybudovanie zberného dvora
- vybudovanie kompostárne
- zakúpenie kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad
Obec Ochodnica
- zakúpenie kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad
Okres Liptovský Mikuláš
Zhodnocovanie odpadov
- výstavba obecných kompostární a podpora domáceho kompostovania v obciach
okresu
- zlepšovať zber bioodpadov s využitím biokomposterov pre IBV
- realizácia ďalších zariadení na zhodnocovanie odpadov v organizáciách /drevný
odpad, plasty, papier, kovy/
Skládky odpadov
- po skončení prevádzky skládky TKO Liptovský Mikuláš, bude potrebné vybudovať
nové zariadenie na zneškodňovanie odpadov
Zber odpadov dotrieďovanie a zlepšenie separovania
- znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky
- dobudovanie zberných dvorov na separovaný zber odpadov vo všetkých mestách
a obciach okresu
- priebežné zlepšovanie separovaného zberu
- zabezpečenie dostatočnej kontajnerovej kapacity a zlepšenia technického vybavenia
pre separovaný zber odpadov v obciach
- zriadenie ďalších prevádzok na zber, dočasné skladovanie odpadov a ich
dotrieďovanie – hlavne odpadov zo železných kovov, odpadov z papiera a lepenky,
plastových obalov, odpadov zo skla, odpadov z obalov, odpadov z elektrických a
elektronických zariadení, opotrebovaných batérií a akumulátorov a starých vozidiel
resp. ostatných odpadov.

Okres Martin
Spoločnosť ŽOS-EKO, s.r.o., Vrútky
- v rámci svojich aktivít predpokladá vytvoriť autorizované zariadenie na spracovanie
odpadov z elektrozariadení - “Technologická linka na spracovanie a recykláciu
odpadov IRS – GUIDETTI“

-

v pokračovaní 2. etapy sa predpokladá rozšírenie spracovateľskej činnosti odpadov
z elektrozariadení aj o odpady od iných pôvodcov, držiteľov odpadov

Spoločnosť Zberné suroviny Žilina, a.s., Žilina
- prevádzkuje v súčasnosti v okrese Martin 2 prevádzky – Zberová prevádzka Martin,
časť Priekopa, Dúbravcova 1 s mechanickým spracovaním-lisovaním na zariadení
PRESONA LP 50 EH1; pre využívanie predmetného zhodnocovacieho zariadenia
môžu byť využité aj zozbierané odpady v Miestnej výkupni Martin – Podháj
Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. Martin
- rozširovanie skládky odpadov na nie nebezpečný odpad Martin – Kalnô po etapách
Okres Námestovo
Zhodnocovanie odpadov
- výstavba obecných kompostární a podpora domáceho kompostovania v obciach
okresu
- zlepšovať zber bioodpadov s využitím biokomposterov pre IBV
- realizácia ďalších zariadení na zhodnocovanie odpadov v organizáciách /drevný
odpad, plasty, papier, kovy/
Skládky odpadov
- sanácia nelegálnych skládok odpadov
Zber odpadov dotrieďovanie a zlepšenie separovania
- dobudovanie zberných dvorov na separovaný zber odpadov v obciach okresu
- priebežné zlepšovanie separovaného zberu
- zabezpečenie dostatočnej kontajnerovej kapacity a zlepšenia technického vybavenia
pre separovaný zber odpadov v obciach
Okres Ružomberok
Zhodnocovanie odpadov
- pokračovať vo výstavbe kompostárne v meste Ružomberok
- pokračovať v budovaní obecných kompostární a podpore domáceho kompostovania
v jednotlivých obciach okresu
Zber odpadov, dotrieďovanie a zlepšenie separovania
- vybudovanie, resp. dobudovanie zberných dvorov na separovaný zber komunálnych
odpadov vrátane nebezpečných zložiek v obciach okresu, ktoré nimi ešte nedisponujú
- pokračovať v zefektívnení a rozšírení systému separovaného zberu komunálnych
odpadov v meste Ružomberok a vo všetkých obciach okresu (najmä biologicky
rozložiteľných odpadov) – zabezpečiť dostatočné kontajnerové kapacity a zlepšiť
technické vybavenie

Okres Tvrdošín
Mesto Trstená
- projekt „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov v Meste Trstená“
- projekt „Zberný dvor Trstená“, do ktorého sa chcú zapojiť obce: Suchá Hora,
Štefanov nad Oravou, Brezovica, Čimhová, Oravský Biely potok, Liesek, Zábiedovo,
Vitanová, Hladovka, Čimhová, Habovka, Podbiel.
Mesto Tvrdošín
-

Vybudovanie novej kazety na skládke odpadov Jurčov Laz - III.etapa II.kazeta na
objem odpadu 55.094 m3.
Rekultivácia skládky odpadov Jurčov Laz - I.etapa II.kazeta.
Rekultivácia skládky odpadov Jurčov Laz - II.etapa II.kazeta.
Vybudovanie novej kazety na skládke odpadov Jurčov Laz - IV.etapa II.kazeta na
objem odpadu 23.342 m3.
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Vybudovanie kompostárne v Tvrdošíne.

Ostatné obce v okrese Tvrdošín
-

-

-

Zriadenie zberných dvorov, modernizácia obecných kompostovísk, rozšírenie
separovaného
zberu
o nové
komodity,
sanácia
nelegálnych
skládok
a environmentálnych záťaží
V roku 2018 bude podaný projekt „Zberný dvor Trstená“, do ktorého sa chcú zapojiť
obce: Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Brezovica, Čimhová, Oravský Biely potok,
Liesek, Zábiedovo, Vitanová, Hladovka, Čimhová, Habovka, Podbiel.
Odstránenie environmentálnej záťaže bývalý sklad pohonných hmôt Hámričky
spoločnosti Benzinol š.p. .

Marián Ondrík so sídlom ul. Oravická , č. 509, 027 12 Liesek
- plán v rámci svojich aktivít vytvoriť recyklačný závod, v katastri obci Liesek, jednalo
by sa predovšetkým o rozšírenie jestvujúcej prevádzky, dobudovanie nových
skladových, manipulačných a recyklačných priestorov, tak aby spĺňali nové trendy
v oblasti nakladania s odpadmi pri spracovaní starých vozidiel, elektroodpadu,
kovových odpadov, plastov, papiera, lepenky a obalov. Cieľ projektu vyplýva
z potreby zvyšovania nárokov na výstupné materiály pri spracovaní jednotlivých
komodít odpadov, dosahovania jednorodých, homogénnych materiálov. Tento ciel je
možné dosiahnuť aj tým, že do procesu recyklácie budú okrem drvičov, nožníc,
šredrov zapojené aj nové BAT technológie, ktorými sú zariadenia na rozoznávanie
plastov, induktory a röntgenové technológie na triedenie. Cieľom projektu je
zvyšovať mieru recyklácie, eliminovať množstvá odpadov umiestňovaných na
skládkach a uprednostňovať energetické zhodnotenie materiálov, ktoré nie je možné
využiť ako druhotnú surovinu.
OVS a.s Dolný Kubín
- vybudovanie kompostovacieho zariadenia na ČOV Nižná

Ostatné podnikateľské subjekty
- zriadenie prevádzky ako zariadenia na zber, dočasné skladovanie odpadov a ich
dotrieďovanie hlavne odpadov zo železných kovov, odpadov z papiera a lepenky,
plastových obalov, odpadov zo skla, odpadov z obalov, odpadov z elektrických a
elektronických zariadení, opotrebovaných batérií a akumulátorov a starých vozidiel
resp. ostatných odpadov
Zdenka Franková, Podbiel 232, 027 42 Podbiel
- zriadenie zariadenia na spracovanie plastových odpadov
Okres Turčianske Teplice
-

Rozšírenie združenej skládky TKO Horná Štubňa
rozšírenie sa týka 2. etapa
Zodpovedný: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
Partizánska 1, Turčianske Teplice

-

Rekultivácia združenej skládky TKO Horná Štubňa 1. etapa
Zodpovedný: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
Partizánska 1, Turčianske Teplice

-

Vybudovanie - Technologického zariadenia na separovaný zber pozostávajúceho
z triediacej linky a drviča pre odpady : papier, sklo, plasty, viacvrstvové materiály,
BRKO, odpad zo železných kovov
Lokalita : Horná Štubňa
Zodpovedný: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
Partizánska 1, Turčianske Teplice

-

Vybudovanie systému zberu a zhodnocovania komunálnych odpadov v okrese
Turčianske Teplice
Zodpovedný : Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
Partizánska 1, Turčianske Teplice

-

Vybudovanie - Zberného dvora v Mošovciach (papier, sklo, plasty , kovy, BRKO)
podpora aktivít separovaného zberu KO
Zodpovedný : Obec Mošovce

-

Systém vybudovania zberných dvorov v okrese Turčianske Teplice
Zodpovedný : Obce okresu Turčianske Teplice a Združenie miest a obcí Horného
Turca na ochranu životného prostredia

Okres Žilina
Zhodnocovanie odpadov
- výstavba kompostárne v meste Rajec
- budovanie obecných kompostární a podpora domáceho kompostovania v jednotlivých
obciach okresu
- zlepšovať zber bioodpadov s využitím biokomposterov pre IBV

-

dobudovanie strediska na zhodnocovanie odpadov v Rajeckej doline
realizácia ďalších zariadení na zhodnocovanie odpadov v organizáciách /drevný
odpad, plasty, papier, kovy/

Zber odpadov, dotrieďovanie a zlepšenie separovania
- pokračovať v budovaní, resp. dobudovaní zberných dvorov na separovaný zber
komunálnych odpadov vrátane nebezpečných zložiek
- pokračovať v projektoch na zefektívnenie a rozšírenie systému separovaného zberu
komunálnych odpadov v meste a v obciach okresu Žilina; pokračovať v zabezpečení
dostatočnej kontajnerovej kapacity a zlepšenia technického vybavenia
Skládky odpadov
- vybudovanie skládky odpadov na inertný odpad
- príprava a realizácia rekultivácie Skládky odpadov Žilina - Považský Chlmec

