VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce KAMIENKA č. 05/2021
o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
I. Časť
Úvodné ustanovenie
1.1

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní s biologicky
rozložiteľným komunálnym odpadom a spôsobe triedeného zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu v obci KAMIENKA.
II. Časť
Základné pojmy

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo
je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2.2 Komunálny odpad je:
a)
zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a
lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu
z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a
akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
b)
zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad
svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.
2.3 Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.
2.4 Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
2.5 Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym
spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a
lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
2.6 Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z
domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a
maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický
odpad z potravinárskych závodov.
2.7 Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.
2.8 Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zahŕňa nasledujúce druhy odpadov:
a)
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania (katalógové číslo 20 01 08),
b)
jedlé oleje a tuky z domácností (katalógové číslo 20 01 25),
c)
biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
(katalógové číslo 20 02 01).
2.9 Medzi biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
(ďalej ako „biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad“) patrí napríklad tráva, lístie,
drevený odpad zo stromov, piliny.
2.10 Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria napríklad nespracované zostatky
surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín, šupy z čistenia zeleniny a
ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, potraviny po dobe
spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.
2.1

2.11 Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je riadený proces, pri ktorom sa
činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa
využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost.
2.12 Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a
zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej
starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo
sprostredkovateľa.
2.13 Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.
2.14 Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
2.15 Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
2.16 Upravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je nádoba
s minimálnym rozsahom úpravy, ktorým sú vetracie otvory na tele nádoby, systém
vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti.
2.17 Čiastočne upravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je
nádoba, ktorá nemá niečo z minimálneho rozsahu úpravy podľa bodu 2.16.
2.18 Neupravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je nádoba,
ktorá nemá žiadnu úpravu podľa bodu 2.16.
2.19 Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten,
kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je
zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
2.20 Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
III. Časť
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad.
Na území obce je zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad
prostredníctvom kompostovacích zásobníkov vo všetkých rodinných domoch a
bytových domoch.
Domácnosť každého rodinného a bytového domu je povinná mať zabezpečené triedenie
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad prostredníctvom kompostovacieho
zásobníka, ktorý bol do každej domácnosti zabezpečený prostredníctvom obce alebo
svojpomocne domácnosťou.
V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací zásobník do domácnosti, spíše o tom
preberací protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a obce. i
Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad prostredníctvom
vlastných kompostovacích zásobníkov, je povinná do 30.06. príslušného roka predložiť
obci čestné prehlásenie, že kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
prostredníctvom kompostovacieho zásobníka, a to každé tri roky ii . Za domácnosť
podpisuje čestné prehlásenie jeden zástupca domácnosti. V čestnom prehlásení sú
uvedené mená a priezviská obyvateľov domácnosti a informácia, že prehlásenie sa týka
kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.

3.6

Obec zabezpečí kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu zo záhrad najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období. O dni
zberu a prepravy biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obec informuje držiteľov
odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných
tabuliach a na internetovej stránke obce).
IV. Časť
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

4.1
4.2

4.3

4.4

Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad.
V zmysle § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch si obec uplatňuje možnosť výnimky
na zavedenie a zabezpečenie vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na celom území obce z dôvodu, že 100 %
domácností obce kompostuje vlastný odpad.
Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
prostredníctvom vlastných kompostovacích zásobníkov, je povinná do 30.06.
príslušného roka predložiť obci čestné prehlásenie, že kompostuje biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad prostredníctvom kompostovacieho zásobníka, a to každé
tri roky iii . Za domácnosť podpisuje čestné prehlásenie jeden zástupca domácnosti.
V čestnom prehlásení sú uvedené mená a priezviská obyvateľov domácnosti
a informácia, že prehlásenie sa týka kompostovania biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu.
V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací zásobník do domácnosti, spíše o tom
preberací protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a obce. iv
V. Časť
Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

6.1

6.2
6.3

Jedlé oleje a tuky z domácností sú použité jedlé oleje a niektoré rastlinné, živočíšne
tuky, ktoré sa používajú v domácnosti pri príprave pokrmov a stávajú sa odpadom,
ktorého sa jeho pôvodca potrebuje zbaviť. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové,
hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na
prípravu jedla.
Jedlé oleje a tuky z domácností je možné odovzdať v uzatvárateľných PET fľašiach do
zbernej nádoby umiestnenej pri KD.
Zakazuje sa zbaviť sa jedlých olejov a tukov z domácností vypúšťaním do kanalizácie,
zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladaním na verejné priestranstvá.

VI.
Časť
Záverečné ustanovenia
7.1

7.2

7.3

7.4

Všeobecne záväzné nariadenie obce KAMIENKA č. 05/2021 o nakladaní s biologicky
rozložiteľnými odpadmi schválilo obecné zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa
15.12.2021 uznesením č.10/4/2021.
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce
Kamienka č.04/2021 zo dňa 15.12.2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude upravený vo
všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2022.

.............................................
Ing. Benjamín Blaha
starosta obce

