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NÁVRH NA UZNESENIE

Mestská rada v Žiline


odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie

	možnosti riešenia Odpadového hospodárstvo mesta Žilina do budúcnosti



DÔVODOVÁ SPRÁVA

V materiály sú navrhnuté možnosti riešenia Odpadového hospodárstva mesta Žilina do budúcnosti v súvislosti s legislatívou – národnou a  európskou – platnou v oblasti nakladania a zneškodňovania odpadov a legislatívou, ktorej platnosť sa očakáva v najbližších rokoch.    



































Súčasný stav odpadového hospodárstva mesta Žilina
Nakladanie s komunálnym odpadom:
	Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu je zmluvne riešené s T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina. Spoločnosť T+T, a.s. ročne nakladá s cca. 30.000 tonami odpadu z mesta Žilina.
Prehľad tvorby odpadov z mesta Žilina v roku 2010
Názov odpadu
 Číslo odpadu 
Kategória odpadu
Množstvo odpadu spolu v tonách na 2 des.miesta
Odpadové farby a laky obsah. organické rozpúšťadlá
08 01 11
N
6,53
Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
08 03 17
N
0,10
Nechlórované minerálne motorové, prevodové oleje
13 02 05
N
0,80
Kompozitné obaly
15 01 05
O
23,62
Zmiešané obaly
15 01 06
O
14,38
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
15 01 10
N
2,94
Absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov
15 02 02
N
0,23
Opotrebované pneumatiky
16 01 03
O
7,68
Vyradené zariadenia obsah. N látky (žiarivky, výbojky)
16 02 13
N
0,17
Alkalické batérie 
16 06 04
O
0,11
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
17 01 07
O
416,28
Zemina a kamenivo
17 05 04
O
449,14
Výkopová zemina
17 05 06
O
47,72
Papier a lepenka
20 01 01
O
512,11
Sklo
20 01 02
O
482,53
Šatstvo
20 01 10
O
0,11
Vyradené zariadenia obsahuj. chlórfluórované uhľovodíky
20 01 23
N
21,83
Batérie a akumulátory
20 01 33
N
3,31
Vyradené el. zariadenia obsahujúce N časti
20 01 35
N
29,05
Vyradené el. a elektronické zariadenia
20 01 36
O
26,03
Plasty
20 01 39
O
121,86
Kovy (obaly z kovu)
20 01 40
O
7,18
Biologicky rozložiteľný odpad
20 02 01
O
560,46
Zemina a kamenivo
20 02 02
O
3,66
Zmesový komunálny odpad
20 03 01
O
25 712,18
Odpad z čistenia ulíc
20 03 03
O
268,65
Objemný odpad
20 03 07
O
2 278,93



30 997,58



Separácia odpadov:
V meste Žilina bol od roku 1994 zavedený organizovaný separovaný zber papiera a skla, od roku 1999 separovaný zber plastov. Od roku 2009 je v meste Žilina realizovaný projekt „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Žilina“, podporeného Recyklačným fondom. Projekt bol zameraný na výmenu opotrebovaných kovových kontajnerov, slúžiacich na separáciu plastov, skla a papiera v celkovom počte 320 kusov a ich nahradenie novými plastovými kontajnermi na separáciu piatich komodít v celkovom počte 1 330 kontajnerov.
Spracovanie uvedených komodít je realizované v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 a R13 v  Zberni odpadov s triediacou linkou Žilina - Považský Chlmec.
V roku 2010 už bolo vytriedených 1 147 ton sledovaných komodít (sklo, plasty, papier, kovy a kompozitné obaly), pričom záväzné plnenie v zmysle zmluvy s Recyklačným fondom pre rok 2010 je 406 ton separovaných komodít.
Odpadové hospodárstvo mesta Žiliny dopĺňa Kompostáreň v Žiline – Považskom Chlmci, Zberný dvor  v Žiline, ul. Jánošíkova a Zberný dvor  a Zberné stredisko s triediacou linkou v Žiline – Považskom Chlmci.


Skládkovanie odpadov:
	V súčasnosti je realizované na skládke odpadov na nie nebezpečný odpad v Žiline – Považskom Chlmci. 
V súčasnosti je realizáciou separovaného zberu, pomocou zberných dvorov a kompostárne vyseparovaných a zhodnotených 7% odpadov  (cca. 2 170 ton) z celkového množstva netriedených komunálnych odpadov, zvyšných 93% odpadov je ukladaných na skládke v Žiline – Považskom Chlmci.


Možnosti riešenia Odpadového hospodárstva mesta Žilina do budúcnosti:
Skládkovanie, 
	termické zneškodňovanie, 
	intenzifikácia separácie, triedenie odpadov a následné skládkovanie.
Skládkovanie
Možnosti: 
	skládka TKO v Považskom Chlmci,  jej kapacitná životnosť je asi do roku 2013 (NOVÁ KAZETA),

existujúce skládky TKO v iných mestách (napr. Čadca, Martin...),
vlastná skládka TKO, prípadne regionálna skládka TKO v spolupráci s VÚC, prípadne inými  samosprávami.  
Výhody:
	nie sú potrebné investície na nové technológie, 

netreba meniť existujúci systém zberu, nakladania a zneškodňovanie TKO.
Nevýhody:
	neprogresívny spôsob,

časové obmedzenie z pohľadu legislatívy,
ekologická záťaž do budúcnosti.


Termické zneškodňovanie:
	Existujú rôzne spôsoby termického zneškodňovania odpadov, od „klasického“ spaľovanie (rotačné pece, roštové pece – zámer VAS, s. r. o.), pyrolýza, splyňovanie a splyňovanie v plazmovej peci. Každá zo spomínaných technológií má určité špecifiká z ktorých vyplývajú výhody, respektíve nevýhody konkrétneho riešenia. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že metódy termického zneškodňovania sú energeticky náročnejšie ako iné metódy zneškodňovania odpadov a z toho vyplýva vyššia cena na zneškodnenie jednotky odpadu. Nevýhodou je aj relatívne vysoká cena realizácie samotnej technológie a z toho vyplývajúce vyššie vstupy,  ktoré sa v konečnom premietnu do ceny za zneškodňovanie odpadu.  Ďalšou nevýhodou, hlavne pri spaľovaní k rotačných alebo roštových peciach, je riziko vzniku emisií, ktoré môžu pri nedodržaní technologických postupov prekročiť povolené limity. Ďalšou nevýhodou sú výstupy, ktoré vznikajú pri spaľovaní odpadu, ich charakter aj množstvo závisí od použitej technológie.  
	Jednou z možných technológií je spaľovanie TKO v roštových alebo rotačných peciach. Zámer vybudovať takúto spaľovňu TKO na území Mesta má spoločnosť VAS, s. r. o.  
Spaľovňa TKO v priestoroch VAS s. r.o. M. Lúčka: 
V zámere, ktorý predstavila VAS s. r.o. a predstavuje spaľovanie TKO v priestoroch spoločnosti v Mojšovej Lúčke sa uvažuje s vybudovaním spaľovne TKO s ročnou kapacitou 60 – 80 tis. ton odpadu. Z pohľadu kapacity teda nemožno hovoriť o mestskej spaľovni TKO (nesúlad s územným plánom Mesta a zároveň nesúlad UPD VÚC Žilinského kraja) a zároveň sa nedá hovoriť o energetickom využití  pre prospech Mesta a jeho obyvateľov (nesúlad s energetickou koncepciou mesta Žilina).  Ďalším a zároveň dôležitý aspekt je to, že pri spaľovni spoločnosti VAS s. r.o. sa neuvažuje s triedením odpadu, to znamená, že by sa spaľoval odpad, aký sa vyprodukuje. Obrovskou nevýhodou tohto spôsobu spaľovania je, že pri ňom vzniká popol, škvara v objeme cca. 25 % v pomere k spaľovanému odpadu a ročne cca. 8 - 9  tis. ton nebezpečného odpadu (prach a prachové filtre).  Aby sa dodržali emisné limity, tak sa musí odpad spaľovať pri predpísanej teplote, čo vedie k zvýšenej energetickej náročnosti likvidácie odpadu a tým sa zvyšuje cena za likvidáciu odpadu. V konečnom dôsledku cieľom a zároveň povinnosťou mesta  Žilina je  starať sa o likvidáciu odpadu, ktorý sa vyprodukuje v Meste a nie znášať negatívne následky likvidácie odpadu spaľovaním z oblasti  celého regiónu, ale aj mimo regiónu. 



Intenzifikácia separácie, triedenie odpadu a následné skládkovanie:
zásadná zmena v nakladaní s komunálnym odpadom, ktorá spočíva v maximálnom zhodnotení zložiek komunálneho odpadu.

Možnosti riešenia: 
	 Mesto vybuduje vlastný systém zberu, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu,
	 Spoločnosť T+T, a.s. predložila v roku 2009 na MŽPSR žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Separovaný zber papiera, plastov, skla, kompozitných obalov, kovov a biologicky rozložiteľného odpadu v Žiline“. Udržateľnosť cenovej úrovne nakladania s komunálnym odpadom využitím eurofondov na obstaranie BAT technológie. Automatizované mechanické spracovanie komunálneho odpadu s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na  životné prostredie.

Výhody:
	vyšší podiel separácie zákonom stanovených komodít (zákon 223/2001 Z. z. o odpadoch, § 39 – povinnosť separácie skla, plastov, papiera, kovov od 1.1. 2010) na predpokladaných 15% vytriedených komodít z komunálneho odpadu,
	zvyšných 85% komunálnych odpadov bude spracovaných v technologickej linke, s výstupom 30% alternatívneho paliva, 30-35% BRO (separácia BRO odložená zákonom, predpoklad je rok 2013), 5% kovov, 25-30% zvyškových odpadov umiestnených na skládke,

spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou fermentácie a následným kompostovaním a zhodnotenia výstupnej suroviny (využitie na rekultivácie mestských zelených plôch, sanácie narušených území v Meste a prímestských častiach),
	realizáciou bude dosiahnuté zhodnotenie 70-75% komunálnych odpadov, čo je v súlade s legislatívou EU – Smernica 2008/98/ES o odpade (rámcová smernica o odpade) od roku 2020 bude možné skládkovať maximálne 50 % odpadu.

Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, hraničný termín 31.12.2012 pre nové členské krajiny, povinnosť je dosiahnu minimálne recyklačné ciele pre materiály v odpadoch z obalov: 60 % hmotnosti pre sklo, 60 % hmotnosti pre papier a kartón, 50 % hmotnosti pre kovy, 22,5 % hmotnosti pre plasty, započítava sa výlučne materiál, ktorý sa recykluje späť na plasty a 15 % hmotnosti pre drevo. 


Nevýhody:
	vysoká investičná náročnosť novej technologickej linky, vrátane nevyhnutnej infraštruktúry a kontajnerov na separovaný zber,
	prevádzkové náklady spracovania komunálneho odpadu na technologickej linke sú vyššie ako skládkovanie odpadov (hlavne z dôvodu energetickej náročnosti spracovania), výstupom je však alternatívne palivo (30% objemu), ktoré je možné uplatniť na trhu (súčasná cena cca 10 EUR/tona).






