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Protokol o verifikácii skutočného zloženia  

oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu,  

vrátane stanovenia podielu obalov a neobalových výrobkov 

 

Prepis údajov z kontrolného váženia, tzv. čistá váha, bez váhy vriec big-bag -  zberné nádoby 

(pre účely obce/mesta) 

 

Obec/mesto

Senec jeseň 2020

OZV NATUR-PACK, a.s.

Senec

16.9.2020 7:30 - 10:00

Dátum triedenia 18.9.2020 Čas triedenia (od-do) 9:15 - 11:15

Špecifikácia 83

P. 

č.

Miesto odberu/      

názvy ulíc

Typ zástavby Triedený zber 

(zložka)

Typ zbernej 

nádoby/Triedená 

komodita 

(O-NeO)

Farebnosť 

zberných 

nádob

Veľkosť 

zbernej 

nádoby

(l) 

Počet 

zberných 

nádob

(ks)

Veľkosť ZN 

spolu 

(l*ks)

Hmotnosť 

na jednu ZN 

(kg/ks)

Hmotnosť 

vzorky

(kg)

1
Námestie 1. mája 

40 (sídlisko)

Bytová komplexná 

(KBV)

PLASTY, KOVOVÉ 

OBALY, 

KOMPOZITNÉ OBALY

kontajner žltá 1100 1 1100 24,00 240

2
Námestie 1. mája 

40 (sídlisko)

Bytová komplexná 

(KBV)

PLASTY, KOVOVÉ 

OBALY, 

KOMPOZITNÉ OBALY

kontajner žltá 1100 1 1100

3 SNP 16 (sídlisko)
Bytová komplexná 

(KBV)

PLASTY, KOVOVÉ 

OBALY, 

KOMPOZITNÉ OBALY

kontajner žltá 1100 1 1100

4
Dlhá  14 (stredná 

bytovka)

Bytová komplexná 

(KBV)

PLASTY, KOVOVÉ 

OBALY, 

KOMPOZITNÉ OBALY

kontajner žltá 1100 1 1100

5
Kollárova 10 

(sídlisko)

Bytová komplexná 

(KBV)

PLASTY, KOVOVÉ 

OBALY, 

KOMPOZITNÉ OBALY

kontajner žltá 1100 1 1100

6
Sokolská 21 

(sídlisko)

Bytová komplexná 

(KBV)

PLASTY, KOVOVÉ 

OBALY, 

KOMPOZITNÉ OBALY

kontajner žltá 1100 1 1100

7
Dlhá 2                 

(malá bytovka

Bytová komplexná 

(KBV)

PLASTY, KOVOVÉ 

OBALY, 

KOMPOZITNÉ OBALY

kontajner žltá 1100 1 1100

8
 Dlhá 10                       

(malá bytovka)

Bytová komplexná 

(KBV)

PLASTY, KOVOVÉ 

OBALY, 

KOMPOZITNÉ OBALY

kontajner žltá 1100 1 1100

9
Sokolská 11 

(sídlisko)

Bytová komplexná 

(KBV)

PLASTY, KOVOVÉ 

OBALY, 

KOMPOZITNÉ OBALY

kontajner žltá 1100 1 1100

10
Sokolská 11 

(sídlisko)

Bytová komplexná 

(KBV)

PLASTY, KOVOVÉ 

OBALY, 

KOMPOZITNÉ OBALY

kontajner žltá 1100 1 1100

Senec kontajner 120,90
Senec plasty obaly 62,20

Senec
plasty neobalové 

výrobky
3,00

Senec
plasty obaly a 

neobalové výrobky
65,20 82,53%

Senec kovové obaly 7,80 9,87%
Senec kompozitné obaly 6,00 7,59%
Senec nečistoty 41,90 34,66%

Senec
obaly a neobalové 

výrobky 79,00 65,34%

Obdobie/rok

100,00%

100,00%

100 % naplnenosť

80 % (znečistenie KO)

10 % naplnenosť

preplnený, odpad mimo 

ZN (50 % objemu ZN)

50 % naplnenosť

75 % naplnenosť

100 % + 3 vrecia  mimo ZN

10 % naplnenosť

Poznámka

90 % naplnenosť

10 % naplnenosť

Dátum odberu  Čas zberu (od-do)

PLASTY, KOVOVÉ OBALY, KOMPOZITNÉ 

OBALY na báze lepenky - 1100 L

Evidenčné číslo 

Protokol o verifikácii skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu,   vrátane stanovenia podielu 

obalov a neobalových výrobkov

Účel vzorkovania priebežná kontrola skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej; ak sa zistí, že jej obsah zahŕňa

inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu nad 40 %, vrátane, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou

komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto organizácia zodpovednosti výrobcov, ale obec (§ 59 ods. 9 a Príloha č. 8a zákona č.

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p.).

Zberová spoločnosť

Miesto vzorkovania (obec/mesto) 
  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. – Prevádzka Senec

 žltá 1100 10 11000

PLASTY, KOVOVÉ 

OBALY, 

KOMPOZITNÉ 

OBALY

Bytová komplexná 

(KBV)
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Skratky:  

TZ   – triedený zber 

ZN   – zberná nádoba 

NP   – NATUR-PACK 

KO   – komunálny odpad 

IBV   – individuálna bytová výstavba 

ZKO   – zmesový komunálny odpad 

KOaDSO  – komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

O   – obaly 

neO   – neobalové výrobky 

PET   – polyetyléntereftalát 

HDPE   – polyetylén s vyššou hustotou 

PP   – polypropylén 

EPS   – expandovaný polystyrén 

PS   – polystyrén  
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Tabuľka 1 Pomer odpadov z obalov v sledovanej vzorke v ZN a pomer odpadov z obalov 

a neobalových výrobkov k nečistotám v ZN 

POMER ODPADOV Z OBALOV  

V SLEDOVANEJ VZORKE V ZN 
 

POMER ODPADOV Z OBALOV 

A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV 

K NEČISTOTÁM V ZN 

plasty obaly a neobalové výrobky 82,53 %  obaly a neobalové výrobky 65,34 % 

kovové obaly 9,87 %  
nečistoty 34,66 % 

kompozitné obaly 7,59 %  

  

Popis stanovíšť s vyzbieraným odpadom TZ:  

Zber zložky PLASTY, KOVOVÉ OBALY, KOMPOZITNÉ OBALY bol realizovaný podľa 

harmonogramu. V dvoch prípadoch sa nachádzal mimo ZN (1100 L) uložený odpad, najmä 

plastových kovových a kompozitných obalov. V troch prípadoch bol obsah ZN naplnený iba do 

10 %. V jednom prípade bolo v ZN výrazné znečistenie zmesovým KO a inými zložkami TZ, ktoré 

nepatria do žltej ZN (napr. sklené fľaše). Klietky na ZN na TZ a zmesový odpad boli poväčšine 

otvorené, nefunkčné. 

 

Tabuľka 2 Údaj o termíne kontroly vo vzťahu k harmonogramu 

Stanovište ZN 
Vývoz podľa 

harmonogramu 

Vývoz pre 

účely 

kontroly 

Nasledujúci 

vývoz 

Počet dní 

po 

vývoze 

Počet dní 

pred 

nasledujúcim 

vývozom 

SENEC 16.09.2020 16.09.2020 23.09.2020 0 7 

 

Farebnosť ZN na PLASTY, KOVOVÉ OBALY, KOMPOZITNÉ OBALY dodržaná / 

nedodržaná. Typ ZN 1100 L prevládajúci / neprevládajúci. Nedodržaný typ ZN – nákupné tašky, 

iné zaťahovacie vrece na KO, priesvitné vrecia, odpad mimo ZN (najmä plastové a kompozitné 

obaly; odpad uložený najmä z dôvodu preplnenosti ZN). 

 

Popis rozdelenia plochy s odpadom zo ZN: 

Z celkovej zmanipulovanej vzorky sa vytriedila ½.  V zozbieranej vzorke (viď fotodokumentácia) 

sa nachádzali najmä obaly z nápojového PET, obalové fólie a skupinové obaly, obaly z drogérie 

a kozmetiky, tégliky a obaly od potravín a zeleniny, obaly z kovu a kompozitné obaly. Nečistoty 

vo forme zmesového odpadu boli výrazné. K nečistotám boli priradené aj sklené fľaše, papier, 

káble, OEEZ, kolieska z auto káry, textil a stavebný odpad – izolácia pod plávajúcu podlahu, 

kuchynský biologicky rozložiteľný odpad z domácností. Na prvý pohľad bolo vidno, že vzorka je 

značne znečistená inými zložkami, pre ktoré ZN nie je určená. Obaly obsahovali zvyšky 

pôvodného obsahu.   
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Obrázok 1 a 2 – Príprava na triedenie a detailnejší pohľad na vzorku odpadov na ploche 
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Zberné nádoby  

Celková hmotnosť: 240,00 kg (VL č. 0040/2020/s - R) 

 
Obrázok 3 Vážny lístok 

• Hmotnosť súhrnnej vzorky po rozvážení (ZKO + O + neO): 120,90 kg  

o zo súhrnnej – ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD: 41,90 kg 

• Hmotnosť vytriedenej časti (O + neO): 65,20 kg 

o z toho – OBALY: 62,20 kg 

o z toho – NEOBALOVÉ VÝROBKY: 3,00 kg 

Priemerná hmotnosť 1 ZN: 24,00 kg/1 ZN 
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Tabuľka 3 Tabuľka podrobného delenia „ČO PATRÍ DO TZ“, so zápisom hmotnosti 

ZLOŽKA, DRUH, PODDRUH, MATERIÁL 
83. 

ZN – 1100 L 

NA TZ 

P
L

A
S

T
Y

 

P
L

A
S

T
Y

 
 

ODPAD Z OBALOV 
hmotnosť v kg 

Nápojový PET (fľaše) 

PET číry 14,00  

PET modrý  4,10 

PET zelený 6,40  

PET mix  - 

PET hnedý (vr. červeného, ružového) 4,90  

PET iný (čierny, 

strieborný, zlatý) 
- 

Spolu  29,40 

K celkovej hmotnosti rozváženej vzorky 24,32 % 

Iný PET ako nápojový 

PET (fľaše) 

PET číry (vr. octu a oleja) 1,30 

PET modrý - 

PET zelený - 

PET mix - 

PET hnedý (vr. červeného, ružového) - 

PET iný (biely) 1,70 

Spolu  3,00 

K celkovej hmotnosti rozváženej vzorky 2,48 % 

Obaly z drogérie a 

kozmetiky 

PET drogéria číra 

7,20 

PET drogéria mix, vr. bielej 

PET farebný 

HDPE drogéria číra 

HDPE drogéria mix, vr. bielej 

HDPE farebná 

PP číra 

PP farebná 

Mix (vr. PVC) 

Spolu 7,20 

K celkovej hmotnosti rozváženej vzorky 5,96 % 

Iné  HDPE iné, mimo drogérie - 

Obalový PS (výplňový, 

napr. z  EEZ a nábytku)  

PS 2,30 

K celkovej hmotnosti rozváženej vzorky 1,90 % 

Obalová fólia  
(z balenia tovaru, vr. 

skupinových obalov napr. na 

6 ks minerálok alebo 10 kg 

kryštálového cukru, a pod.) 

LDPE fólia číra 

8,80 

LDPE fólia farebná 

HDPE fólia číra 

HDPE fólia farebná 

PE 

PP 

Iné 

Spolu 8,80 

K celkovej hmotnosti rozváženej vzorky 7,28 % 

Tégliky (od masla, jogurtu, 

tvarohu, nátierok a pod.) 

a iné obaly podľa 

určenia (napr. na pečivo, 

zeleninu, ovocie, energetické 

nápoje a pod.) 

PET 

6,90 
PVC 

PP 

PE 

PS (okrem EPS) 

Spolu 6,90 

K celkovej hmotnosti rozváženej vzorky 5,71 % 
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Jednorazové obaly 

z plastu1 (poháre na nápoje 

z EPS a nápojové obaly z 

EPS s uzávermi aj bez, 

nádob na potraviny z EPS 

s viečkom aj bez, taniere) 

EPS 0,30 

Okrem EPS 1,10 

Spolu 1,40 

K celkovej hmotnosti rozváženej vzorky 1,16 % 

Menšie obaly na keksy, 

pochutiny, cukríky, 

sladkosti, od kávy aj 

s hliníkovou fóliou (bez 

mikroténových vreciek) 

 1,30 

K celkovej hmotnosti rozváženej vzorky 1,08 % 

Plastové tašky 

Mikroténové vrecká bez ucha aj s uchami 
1,90 

Nákupné tašky s uchami 

Spolu  1,90 

K celkovej hmotnosti rozváženej vzorky 1,57 % 

Iné (určené na použitie iba 

pri predaji a preprave rastlín 

a nie na celé obdobie života 

rastliny, vešiaky predávané 

s oblečením,...) 

Črepníky  0,001 

Nepotravinový obal z PET - 

Iné (vedrá, viazacie pásky)  

Spolu 0,001 

K celkovej hmotnosti rozváženej vzorky  0,001 % 

ODPAD Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV hmotnosť v kg 

Stolový riad, potreby pre 

domácnosť, stavebnice 

a hračky (umelé kvety 

a vence, vonkajšie ozdobné 

kvetináče pôvodne 

nekupované s rastlinou, 

vešiaky pôvodne 

nekupované s oblečením, 

stoličky, sifón, zásuvky, 

rohože do kúpeľne, detská 

vanička, svietidlá na hroby, 

obaly na CD) 

PET 

3,00 
Iné ako PET 

Konkrétne z PE, PP, PS, PVC a PA, ak je 

rozlíšiteľné. 

K celkovej hmotnosti rozváženej vzorky  2,48 % 

Jednorazové výrobky, so 

zákazom uvádzať na trh1 

(okrem obalov, pohárov na 

nápoje a nápojových obalov z 

EPS s uzávermi aj bez, nádob 

na potraviny z EPS 

s viečkom aj bez, a tanierov)  

Príbory, slamky, miešadlá, balónové paličky  - 

K celkovej hmotnosti rozváženej vzorky - 

K
O

V
Y

 

ODPAD Z OBALOV hmotnosť v kg 

Nápojový kovový obal 
Kovové obaly – železo (Fe) 0,00 

Kovové obaly – hliník (Al) 4,60 

Nenápojový kovový obal 
(konzervy, kovové obaly, 

napr. od vodou riediteľných 

farieb, od korenia, čajov, 

alobal, obal na sviečky, 

podnosy a misky, obaly zo 

sprayov a pod.) 

Kovové obaly – železo (Fe) 
2,60 

Kovové obaly – hliník (Al) 

Kovové obaly zo sprayov 0,60 

Spolu 7,80 

K celkovej hmotnosti rozváženej vzorky   6,45 % 

 
1 jednorazové výrobky z plastu, ktoré bude zakázané uvádzať na trh SR, uvedené v prílohe č. 7a) zákona o odpadoch 

obsahujú výrobky patriace pod obaly aj neobalové výrobky. Pre účely triedenia sú preto rozdelené. 
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K
O

M
P

O
Z

IT
Y

 
ODPAD Z OBALOV hmotnosť v kg 

Obalový materiál 
(nápojový kartón, 

kompozitné obaly 

od pretlakov, trvanlivej 

smotany a pod.) 

Kompozitné obaly na báze lepenky 6,00 

K celkovej hmotnosti  rozváženej vzorky 4,96 % 

 

Tabuľka 3 vyjadruje zastúpenie jednotlivých vytriedených poddruhov obalov a neobalových 

výrobkov, v kg alebo aj v % vyjadrení k celkovému množstvu vytriedených obalov a neobalových 

výrobkov v ZN (65,34 %).  

 

Graf 1 vyjadruje zastúpenie jednotlivých vytriedených poddruhov odpadov z obalov 

a z neobalových výrobkov a nečistôt v percentách. Z vytriedených zložiek vhodných na ďalšie 

zhodnotenie bol najrozšírenejší nápojový PET a tvoril 24,32 %, po ňom nasledovali obalové fólie 

7,28 %, obaly z kovov 6,45 %, obaly z drogérie a kozmetiky 5,96 % a tégliky z jogurtov, masla, 

potravín a pochutín 5,71 %. 
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Graf 1 Vyjadrenie vytriedených poddruhov v % v grafe (pre účely obce/mesta)
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Graf 2 vyjadruje zastúpenie odpadov z obalov a neobalových výrobkov ku nečistotám, v %. 

 

 

Graf 2 Vyjadrenie pomeru odpadov z obalov a z neobalových výrobkov k obsahu 

znečistenia  v ZN v grafe  

(pre účely obce/mesta) 

 

Graf 3 vyjadruje zastúpenie jednotlivých zložiek v kombinovanom zbere, vyjadrený v %. 

 

 

Graf 3 Vyjadrenie pomerov jednotlivých typov komodít v kombinovanom zbere  

PLASTY, KOVOVÉ OBALY, KOMPOZITNÉ OBALY v ZN 

(pre účely obce/mesta) 

 

Graf 4 vyjadruje zastúpenie jednotlivých vytriedených nečistôt zo zberných nádob, vyjadrený 

v jednotkách kg. 
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Graf 4 Vyjadrenie pomerov jednotlivých druhov nečistôt  v kombinovanom zbere  

 PLASTY, KOVOVÉ OBALY, KOMPOZITNÉ OBALY v ZN 

 

 

Záver: 

Metodika bola vytvorená za účelom zrealizovania kontroly skutočného zloženia oddelene 

zbieranej zložky komunálneho odpadu – PLASTY, KOVOVÉ OBALY, KOMPOZITNÉ 

OBALY v zbernej nádobe pre ňu určenej. Jednotlivé ZN obsahovali aj iné druhy odpadov, 

na aké boli pôvodne určené v rozsahu do 40 %, vrátane. Skutočné znečistenie obsahu ZN bolo 

na úrovni 34,66%.   
 

Významné zistenia:  

Vzorka zo ZN obsahovala nečistoty, najmä: 

- zmesový komunálny odpad, nevytriediteľný odpad z dôvodu znečistenia, obsahu 

jedál, zvyškov jedál a potravín na prípravu jedál, 

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, 

- stavebný odpad ako izoláciu pod plávajúce podlahy, rúrky, žalúzie a pod., 

- káble a OEEZ (router zabalený v originálnej kartónovej škatuli), 

- kov iný ako obal,  

- kolieska z auto káry,  

- papier, povoskovaný papier, gumený obrus s plstenou vrstvou, 

- textil, obuv, kabelky, vankúš, 

- sklené fľaše. 
 

Prílohy:  

- Fotodokumentácia   

- Podpisy  
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Fotodokumentácia - ZN 
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Farebnosť ZN, označenie ZN, naplnenosť ZN, nezminimalizované obaly, nevhodné odpady, 

odpad umiestnený mimo ZN   

  

 
Vyčlenená plocha určená na triedenie 
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   Príklad: vytriedené OBALY – PLASTY, nápojový číry a zelený PET (dielčia hmotnosť) 

  

      

Príklad: vytriedené OBALY – PLASTY, nenápojový biely PET a PET na olej a ocot 
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Príklad: vytriedené OBALY – PLASTY, drogéria (dielčia hmotnosť) 

 

    
   

   
Príklad: vytriedené OBALY – PLASTY, jednorazové obaly z EPS a okrem EPS 

 

  
Príklad: vytriedené OBALY – PLASTY, výplňový PS napr. od elektroniky 
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Príklad: vytriedené OBALY – PLASTY, tégliky z jogurtov, z potravín, z mäsa, koláčov a pod. 

(dielčia hmotnosť) 
 

    
Príklad: vytriedené OBALY – PLASTY, obalová fólia, číra, bublinková, skupinové obaly od 

minerálok a streč fólia (dielčia hmotnosť)  
 

      
Príklad: vytriedené OBALY – PLASTY (menšie obaly od sladkostí, pochutín, kávy a pod.) 
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Príklad: vytriedené OBALY – PLASTY, tašky, mikroténové vrecká s uchom, aj bez 

 

  
Príklad: vytriedené NEOBALOVÉ VÝROBKY – PLASTY (dielčia hmotnosť) 

 

   
Príklad: vytriedené OBALY – KOVOVÉ OBALY, nápojový obal  
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Príklad: vytriedené OBALY – KOVOVÉ OBALY, nenápojový obal  

 

  
Príklad: vytriedené OBALY – KOVOVÉ OBALY, nenápojový obal – spreje 

 

    
Príklad: vytriedené OBALY – KOMPOZITNÉ OBALY na báze lepenky (dielčia hmotnosť) 
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Príklady nečistôt – kartón, sklené fľaše, kabelka, opasok, podložka na cvičenie, textil, 

stavebný odpad – lemovacie lišty, žalúzie, izolačná podložka, gumený obrus, káble, OEEZ – 

router, kov iný ako obal, kolieska z auto káry 

 

Zistenie: Mesto Senec má vo VZN č. 1/2019 o nakladaní s KOaDSO na území mesta Senec, 

v Článku 19 Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy odpadov z obalov a neobalových  

výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, plasty, kovy, tetrapaky a sklo), v kapitole B) 

Triedený zber plastov, kovov a tetrapakov v bode 5) uvedené, že do zberu plastov, obalov 

z kovov, kovov a tetrapakov patria za pod písm. b) aj kovové rúrky, starý riad, drôty a káble 

(bez bužírky), kovové súčiastky. V zmysle rozšírenej zodpovednosti výrobcov je vyhradeným 

výrobkom iba kovový obal a nie kov všeobecne. 
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