NÁVRH Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Oreské
O nakladaní s KO a DSO na území obce Oreské č. 6/2016
1. Pôvodné znenie §12 sa nahrádza novým znením:
„§ 12

Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a
parkov,
1. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady zaraďujeme pod Katalógové číslo odpadov 20 02
01 – biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej len
„BRO“).
2. Na území obce je zavedený zber BRO prostredníctvom:
a) vlastných kompostovacích zásobníkov v rodinných domoch a bytových domoch so záhradou alebo
pozemkom, na ktorom sa nachádza zeleň,
b) sezónneho zberu - jarného a jesenného, odvozom do kompostéra umiestneného na určenom mieste
v obci.
3. Každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe je povinná mať zabezpečené triedenie
BRO, a to prostredníctvom kompostovacieho zásobníka pre domácnosť s individuálnym
kompostovaním bez vývozného intervalu. Odporúčaná veľkosť zásobníka by mala byť
prispôsobená priemernej veľkosti pozemku, na ktorom bioodpad vzniká, pričom sa odporúča
minimálne 1 liter zásobníka na 1 m² plochy záhrady alebo pozemku so zeleňou. Kompostovací
zásobník sa musí nachádzať nad zemou, mal by byť vhodným spôsobom upravený na
zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným
materiálom. Pri využívaní vlastného kompostovacieho zásobníka vzniká povinnosť doložiť
správcovi dane podpísanú dohodu o domácom kompostovaní. Uvedená dohoda o domácom
kompostovaní je zverejnená na webovej stránke obci. Povinnosť doložiť dohodu o domácom
kompostovaní nevzniká, ak si poplatník v individuálnej bytovej výstavbe zmluvne zabezpečí
na svoje náklady nakladanie a zber BRO a preukáže túto skutočnosť obci.
4. Dohodou o domácom kompostovaní sa občan zaväzuje a berie na vedomie nasledovné
skutočnosti:
a) bude riadne kompostovať všetok vzniknutý biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti,
b) zakazuje sa vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v zmysle zákona o
odpadoch je zakázané skládkovanie bioodpadov,
c) v prípade zmeny údajov vzniká povinnosť aktualizovať ich do 30 dní,
d) je si vedomý následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov. Porušenie vyššie uvedených
povinností je porušením zákona o odpadoch, pričom výška pokuty pre fyzickú osobu môže byť až do
výšky 1 500,00 €,
e) správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne zisťovanie za účelom
preverenia a zistenia skutočností potrebných na svoje účely.
5. Obec zabezpečuje zber BRO len pre fyzické osoby. Právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie sú povinné zabezpečiť si odvoz BRO na vlastné náklady.
6. Do BRO patria: kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad
zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania,
zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia
zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové zvyšky.
7. Do BRO nepatria: zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat,
vaječné škrupiny, starý chlieb, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká
znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak
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znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín,
neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.“
2. Pôvodné znenie § 13 sa nahrádza novým znením:
„§ 13
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
od fyzických osôb
1. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len „BRKO“) zaraďujeme pod
Katalógové číslo odpadov 20 01 08.
2. Obec si uplatňuje výnimku podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, z povinnosti zaviesť vykonávanie triedeného zberu
komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, nakoľko
100 % domácností kompostuje vlastný odpad.
3. Každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe je povinná mať zabezpečené triedenie
BRO a to prostredníctvom kompostovacieho zásobníka pre domácnosť s individuálnym
kompostovaním bez vývozného intervalu. Odporúčaná veľkosť zásobníka by mala byť
prispôsobená priemernej veľkosti pozemku, na ktorom bioodpad vzniká, pričom sa odporúča
minimálne 1 liter zásobníka na 1 m² plochy záhrady alebo pozemku so zeleňou. Kompostovací
zásobník sa musí nachádzať nad zemou, mal by byť vhodným spôsobom upravený na
zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným
materiálom. Pri využívaní vlastného kompostovacieho zásobníka vzniká povinnosť doložiť
správcovi dane podpísanú dohodu o domácom kompostovaní. Uvedená dohoda o domácom
kompostovaní je zverejnená na webovej stránke obci. Povinnosť doložiť dohodu o domácom
kompostovaní nevzniká, ak si poplatník v individuálnej bytovej výstavbe zmluvne zabezpečí
na svoje náklady nakladanie biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a zber, a
preukáže túto skutočnosť obci.
4. Dohodou o domácom kompostovaní sa občan zaväzuje a berie na vedomie nasledovné
skutočnosti: a. bude riadne kompostovať všetok vzniknutý biologicky rozložiteľný odpad z
domácnosti, b. zakazuje sa vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko
v zmysle zákona o odpadoch je zakázané skládkovanie bioodpadov, d. v prípade zmeny
údajov vzniká povinnosť aktualizovať ich do 30 dní, e. je si vedomý následkov plynúcich z
uvedenia nepravdivých údajov. Porušenie vyššie uvedených povinností je porušením zákona
o odpadoch, pričom výška pokuty pre fyzickú osobu môže byť až do výšky 1 500,00 €, f.
správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne zisťovanie za
účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných na svoje účely.
5. Fyzické osoby z bytového domu môžu biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad odovzdávať do kompostéra, umiestneného v areáli bytového domu, na mieste zberu
zmesového odpadu. Starostlivosť o kompostér vykonáva poverená osoba.
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy s biologickými rozložiteľným kuchynským
odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom je
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do zberných
nádob určených obcou na zber komunálnych odpadov.
3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky
rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné
nádoby a iné obaly znáša prevádzkovateľ kuchyne ( nie sú súčasťou miestneho poplatku).
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4. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia
spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004
o hygiene potravín.
5. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy ani verejnosť.
6. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
7. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období
frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené
nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín.
8. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, skladovanie, prepravu a ďalšie nakladanie
sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, je povinný mať s týmto subjektom uzatvorenú
zmluvu. Zmluvu je možné uzatvoriť len so subjektom, ktorý je oprávnený nakladať s týmto
odpadom, a ktorý spĺňa osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov
príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (§ 39b zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti).
9. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý
má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
10. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva.
11. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov
vypúšťaním do kanalizácie.“
3. Za § 12 sa dopĺňa nový § 12a s nasledovným znením:
„§12a
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy jedlých olejov a tukov
1. Jedlé oleje a tuky zaraďujeme pod Katalógové číslo odpadov 20 01 25.
2. Fyzické osoby odovzdávajú jedlé oleje a tuky v plastových uzatvárateľných fľašiach s
funkčným uzáverom, a to vyložením pred dom vo vopred oznámenom termíne. Poverená
osoba vykoná zber a odovzdá na oprávnenú zberovú spoločnosť v Skalici VEPOS –
SKALICA s. r. o.
3. Do jedlých olejov a tukov nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli
pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.“
Tento dodatok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Oreské č.
10.12.2021 a nadobúda účinnosť od 1.1.2022.
V Oreskom, 10.12.2021
Ing. Tomáš Mikúš
Starosta obce Oreské
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zo dňa

