


Vlastným konaním ovplyvňujeme 
kvalitu svojho života, okolia a našich kvalitu svojho života, okolia a našich 
budúcich generácií.



Sú problémom každého mesta a dediny na Slovensku. Určite pri každej
nedeľňajšej prechádzke nachádzate takéto kopy smetia. Dá sa povedať,
že v súčasnosti patria k jedným z najväčších problémov životného
prostredia. Vznikajú hlavne tam, kde žijú ľudia s nízkym ekologickým
povedomím.



Podľa zákona z roku 2001 sú právomoci starostov 
primátorov rozšírené. 

Od 1.1. 2006 patrí nelegálny vývoz odpadu medzi Od 1.1. 2006 patrí nelegálny vývoz odpadu medzi 
trestné činy. 



Uvedomelí ľudia, ktorým záleží na ich okolí a na jeho čistote, môžu
takéto skládky nafotiť a poslať na Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej Republiky. Tam to posúdia a informácia sa posunie na
obvodný úrad a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.



� potenciálna kontaminácia pôdy a
vody,

� únik nebezpečných chemických
látok do ovzdušia,

� záber poľnohospodárskej pôdy,

� poškodzovanie lesných a vodných� poškodzovanie lesných a vodných
ekosystémov,

� vybreženie vodných tokov,



� odpad ako pasca pre živočíšne druhy,

� synantropizácia živočíšnych druhov (priťahovanie škodcov 
– napr. hlodavcov – k ľudským obydliam),

� riziko zranení detí, 



� riziko šírenia sa rezistentných druhov baktérií z lokalít s nelegálne 
uloženým odpadom, 

� vizuálny impakt v krajine, a tým znižovanie turistickej atraktivity 
lokality,

� priama strata druhotných surovín.



Podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách je zakázané:

� meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta,

� poškodzovať brehy,

� ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku,

� ohrozovať zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať  predmety ohrozovať zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať  predmety 
na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku.  



Toto ustanovenie vodného zákona zakazuje akékoľvek ukladanie
odpadu v prietočnom profile toku, na brehu alebo v inundačnom
území, neoprávnenou osobou. So všetkými podozreniami na
porušenie zákona je možné sa obrátiť na príslušného správcu toku
(Slovenský vodohospodársky podnik) a OÚŽP – štátnu vodnú správu.



Zapojte sa do mapovania nelegálnych
skládok odpadu vo svojom
bezprostrednom okolí.

V prípade zistenia lokalít s výskytom
nelegálnej skládky odpadu informujte o
tejto skutočnosti:tejto skutočnosti:

� -obecný alebo mestský úrad,

� - miestne príslušný obvodný úrad  

životného prostredia,

� - ŠOP SR (najmä ak ide o nelegálnu 

skládku odpadu v chránenom území),



� miestne príslušný obvodný 
pozemkový úrad,

� správcu toku,

� Slovenskú inšpekciu životného 
prostredia.

Žiadajte odstránenie nelegálnej 
skládky odpadu a odovzdanie 
odpadu na zneškodnenie alebo 
zhodnotenie.



Obec, okrem iného, musí:

� Mať aktuálne VZN o odpadoch a drobných 
stavebných odpadoch.

� Mať zavedený  triedený zber papiera, plastov, 
kovov a skla. kovov a skla. 

� Nesmie zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) 
tzv. zelený odpad. Od 1.1.2013 sa musí riadiť 
Stratégiou obmedzovania ukladania 
biologicky rozložiteľných odpadov na skládky 
odpadov. 

� Min. 2-krát ročne organizovať zber 
nebezpečných a objemných odpadov.     



Občan okrem iného musí:

� zapojiť sa do systému zberu komunálnych 
odpadov,

� užívať zberné nádoby (vrecia) zodpovedajúce    
systému zberu komunálnych odpadov v obci,systému zberu komunálnych odpadov v obci,

ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené

zložky a drobné stavebné odpady za účelom ich 

zberu na miesta určené obcou a do zberných

nádob (vriec) zodpovedajúcich systému zberu 

komunálnych odpadov v obci. 



� elektroodpad: dosiahnuť zber 4kg/obyv./rok, 

� prenosné batérie a akumulátory: dosiahnuť do 
26.9.2016 zberový podiel 45 % z množstva 
uvedeného na trh,  

� komunálny odpad: do roku 2020 dosiahnuť � komunálny odpad: do roku 2020 dosiahnuť 
mieru zhodnotenia na úrovni min. 50 % 
hmotnosti vzniknutých odpadov,

� stavebné  a demolačné odpady: do roku 2020 
dosiahnuť  mieru zhodnotenia na úrovni min. 

70 % hmotnosti vzniknutých odpadov.



� Predchádzanie vzniku odpadu (ekologický dizajn 
výrobkov, znižovanie materiálovej náročnosti ...). 

� Príprava na opätovné použitie (regenerácia a  
prečisťovanie materiálov ...).  

� Recyklácia (triedený zber odpadu, kompostovanie ...). � Recyklácia (triedený zber odpadu, kompostovanie ...). 

� Iné zhodnocovanie napr. energetické zhodnocovanie 
(musí ísť o zariadenia s vysokou  účinnosťou, nejde o 
klasické spaľovne).   

� Zneškodňovanie (skládkovanie, spaľovanie ...). 








