6.

Nové zmeny a povinnosti obcí pri nakladaní
s komunálnym odpadom
nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom a manažuje si nakladanie s ním na svojom
území.

Nový zákon zásadným spôsobom mení
systém financovania nakladania s komunálnym odpadom. Celý tzv. „triedený zber“ (papier, sklo, plasty a kovové
obaly) budú financovať výrobcovia, čo
sa výrazným spôsobom premietne do
hospodárenia obcí.

V prípade, že v obci nebude triedený
zber komunálnych odpadov zavedený
v takom rozsahu ako to vyžadujú štandardy zberu, špecifikované vo vykonávacej vyhláške k zákonu o odpadoch,
má sa za to, že táto obec si povinnosť
zabezpečenia zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov nesplnila.

Túto zmenu spôsobilo dôsledné uplatnenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov za svoje výrobky počas ich
celého životného cyklu, t. j. aj v etape,
keď sa z výrobku stane odpad. Ide o
základný princíp – záväzok výrobcov,
ktorí sa k tejto povinnosti zaviazali počas príprav zákona o odpadoch a je to
istota pre obce, že výrobcovia sa postarajú o celé množstvo vytriedených
zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov.

Problematika komunálneho odpadu je
pomerne široká a predstavuje dôležitú časť zákona o odpadoch, preto sa
komunálnemu odpadu venuje šiesta
časť zákona, ktorá sa člení na štyri
paragrafy:
základné ustanovenia (§ 80),
nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (§ 81),
zberný dvor (§ 82),
prevádzkovateľ kuchyne (§ 83).

Na druhej strane je ale potrebné si
uvedomiť, že skutočnosť, že výrobca má znášať náklady za nakladanie
s uvedeným komunálnym odpadom neznamená, že obec nenesie zodpovednosť za nakladanie s týmto odpadom
a nemusí sa o tento odpad zaujímať.
Kompetencie obce a jej zodpovednosť
za nakladanie s komunálnym odpadom sa radikálne nelíšia od jej doterajšieho postavenia. Obec je naďalej
tým subjektom, ktorý zodpovedá za
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6.1

Najdôležitejšie zmeny pre obce v časti
Komunálny odpad
určí obec vo všeobecne záväznom
nariadení. Tento zber spočíva
v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase, najviac na jeden deň, pričom obec
o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste
obvyklým (§ 80 ods. 7).

Okrem množstva povinností v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, ktoré
obciam zákon ukladá, by sme chceli poukázať na nasledovné novinky:
-

-

Zavádza sa definícia zberného
dvora, ako zariadenia na zber komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, ktoré je zriadené obcou alebo združením obcí
a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má
uzatvorenú zmluvu s obcou alebo
združením obcí na túto činnosť;
na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného
orgánu ŠS OH. Na zbernom dvore
môžu fyzické osoby odovzdávať
drobný stavebný odpad, objemný
odpad a oddelene zbierané zložky
komunálneho odpadu v rozsahu
triedeného zberu ustanovenom
vo všeobecne záväznom nariadení
obce (§ 80 ods. 6). Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný vyčleniť na zbernom dvore priestor
pre komunálne odpady vhodné na
prípravu na opätovné použitie [(§
82 ods. 3 písm. c)].
Zavádza sa definícia kalendárového zberu ako zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú
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-

Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym
odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
náklady na triedený zber zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré
sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov a náklady presahujúce
výšku obvyklých nákladov podľa
§ 59 ods. 8 hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (§ 81
ods. 10).

-

Odpadové pneumatiky nie sú
súčasťou komunálnych odpadov, občania ich budú odovzdávať bezplatne v rámci siete distribútorov, čo sú aj tie pneuservisy,
kde sa pneumatiky nepredávajú.

čom zákon o odpadoch novelizuje
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady [6], kde sa nastavuje sadzba pre drobné stavebné odpady v rozsahu od 0,015
do 0,078 €/kg (Čl. V zákona o odpadoch). V praxi to bude znamenať, že občania prinesú na miesto
určené obcou vo VZN (napr. zberný dvor) množstvo drobných stavebných odpadov, ktoré im vzniklo
pri bežných udržiavacích prácach
a obec im vypočíta na základe
sadzby a množstva odpadu sumu,
ktorú musia zaplatiť. To znamená,
že občan zaplatí za reálne vyprodukované množstvo drobných stavebných odpadov. Náklad na tieto
stavebné odpady sa neprenáša na
všetkých poplatníkov v obci, ako
tomu bolo doteraz.

Pneumatiky sa už nebudú zbierať
prostredníctvom zberných dvorov
obcí.
-

Mení sa definícia drobného stavebného odpadu. V zmysle nového zákona o odpadoch sa drobným
stavebným odpadom rozumie odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa
platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (§ 80 ods. 5). Pre vymedzenie
drobného stavebného odpadu už
nie je smerodajné jeho množstvo,
napr. do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby ako bolo tomu v
predchádzajúcom zákone.

-

V prípade drobných stavebných
odpadov sa zavádza tzv. množstvový zber (§ 81 ods. 20), pri-
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tretej osobe alebo OZV na ich
náklady zaviesť a prevádzkovať na území obce systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných
batérií a akumulátorov a užívať v
rozsahu potrebnom na tento účel
existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov [(§ 81 ods. 7
písm. d)],

Zákon obci ukladá najmä nasledovné
povinnosti, z ktorých niektoré platili aj
doposiaľ:
-

zabezpečiť zber a prepravu
zmesového KO vznikajúceho na
jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia vrátane
zabezpečenia zberných nádob
pre zmesový KO [(§ 81 ods. 7
písm. a)],

-

zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (okrem toho, ktorého
pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne), jedlých olejov a tukov z
domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a
parkov vrátane odpadu z cintorínov [(§ 81 ods. 7 písm. b)],

-

-

zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu KO pre
papier, plasty, kovy a sklo, najmenej v rozsahu vyplývajúcom z
požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov
[(§ 81 ods. 7 písm. c)]. Požiadavky vrátane minimálnych štandardov triedeného zberu určuje vykonávacia vyhláška,
umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných
batérií a akumulátorov, príslušnej
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-

umožniť OZV pre obaly, na jej
náklady, zber vytriedených
zložiek KO, na ktoré sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov,
a to na základe zmluvy s OZV [(§
81 ods. 7 písm. e)],

-

zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov a
oddelene zbieraných zložiek KO
z domácností s obsahom škodlivín na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej
ako 5 000 obyvateľov a na jej
území je zriadený zberný dvor
[(§ 81 ods. 7 písm. g)],

-

zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého
systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci [(§ 81,
ods. 7, písm. h)].

6.2

Nové zákazy v časti Komunálny odpad

Pre spresnenie pravidiel triedeného
zberu v obciach a zvýšenie jednoznačnosti zákona, pribudli do časti o nakladaní s komunálnym odpadom nasledovné zákazy (§ 81 ods. 6):
-

zákaz ukladať do zberných nádob
určených obcou na zmesový komunálny odpad iný ako zmesový
komunálny odpad a do nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho
odpadu, pre ktorú nie je nádoba
určená,

6.3

-

zákaz ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu,
na ktoré sa uplatňuje RZV a vytriedený BRKO na skládky odpadov,
okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

-

zákaz vykonávať zber oddelene
vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou,
ktorá nespĺňa požiadavky podľa
tohto zákona.

Náklady na zberné nádoby
zložiek KO, ktoré sú mimo RZV
znáša obec a môže ich zahrnúť do
miestneho poplatku za KO a DSO
(§ 81 ods. 5).

Zákon odstraňuje nejasnosti, ktoré
vznikali pri určovaní, kto má zaplatiť za
zakúpenie a správu zberných nádob:
náklady na zbernú nádobu na
zmesový komunálny odpad
znáša občan cez miestny poplatok
za KO a DSO alebo obec ustanoví vo VZN iný spôsob ich úhrady
(§ 81 ods. 3),
náklady na zabezpečenie zberných
nádob na triedený zber zložiek
KO, na ktoré sa vzťahuje RZV
znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná OZV alebo tretia
osoba (§ 81 ods. 4),
náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber
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6.4

Miestny poplatok za nakladanie s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom
Z miestneho poplatku za KO a DSO
sa teda hradia nasledovné náklady na
(§ 81 ods. 10):
a) nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom,
b) nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber tých zložiek KO, ktoré sú mimo RZV – napr. objemné
odpady, odpadové oleje,
d) nedôsledné triedenie zložiek KO,
na ktoré sa vzťahuje RZV. OZV
pre obaly a neobalové výrobky
je oprávnená vykonávať kontrolu obsahu zberných nádob na
vytriedené zložky KO; ak nádoba
obsahuje príliš veľa prímesí (nad
50 %), ktoré tam nepatria, OZV
je oprávnená neuhradiť náklady
na nakladanie s odpadom z tejto
nádoby (§ 59 ods. 9),
e) náklady presahujúce obvyklé náklady, ak OZV prepláca triedený
zber zložiek KO spadajúcich pod
RZV len do výšky obvyklých nákladov; k vymedzeniu obvyklých
nákladov a spôsobu ich výpočtu
pozri kapitolu 4.6.

Kým doposiaľ obec hradila z miestneho
poplatku za KO a DSO všetky náklady
spojené s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
(DSO), ktoré vznikajú na jej území,
okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich
od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu od prevádzkovateľa kuchyne,
podľa nového zákona sú z poplatku
vyňaté náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto
zložiek na zbernom dvore, keďže
ich hradia výrobcovia prostredníctvom
RZV (§ 81 ods. 11). Znamená to teda,
že do poplatku obec nemôže zahrnúť
náklady na nakladanie s nasledovnými
odpadmi:
elektroodpad,
použité batérie a akumulátory,
odpad z obalov a neobalových výrobkov - papier, plasty, sklo, kovy,
okrem prípadov, uvedených v odseku
nižšie v písmenách d) a e), pri ktorých
ide o triedený zber zložiek KO spadajúcich pod RZV.

Obec pri ustanovení výšky miestneho
poplatku za KO a DSO vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s
komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vrátane vyššie uvedených nákladov (§ 81 ods. 12).
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obec vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v zmysle zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (§ 81 ods. 12).
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určí

6.5

Zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľného
odpadu a nakladanie s ním
logicky rozložiteľného kuchynského
odpadu sa samozrejme nevzťahuje
na kuchynský a reštauračný odpad od
prevádzkovateľov kuchyne, ktorí sa
musia o tento druh odpadu postarať
na vlastné náklady (kap. 6.6).

Povinnosť zavedenia triedeného zberu
biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov nie je pre obce novou povinnosťou, zákon iba precizuje jej vykonávanie.
Ako sme uviedli v kap. 6.1, obec je
povinná zabezpečiť od 01. 01. 2016
zavedenie a vykonávanie triedeného
zberu nasledovných druhov biologicky rozložiteľného odpadu [(§ 81 ods.
7 písm. b)]:
kuchynský odpad – na túto povinnosť sa vzťahujú výnimky popísané nižšie (§ 81 ods. 21),
jedlé oleje a tuky – bez výnimky,
biologicky rozložiteľný odpad
zo záhrad, parkov a cintorínov
– tzv. zelený bioodpad.

Obec musí zabezpečiť zber kuchynského odpadu z domácností. Vykonávacia vyhláška k zákonu o odpadoch definuje, že každý obyvateľ obce
musí mať k dispozícii zberovú kapacitu
v rozsahu min. 250 l/obyv. ročne.
Frekvencia vývozu zberných nádob
musí byť minimálne raz za 14 dní
(§ 14 ods. 10 vykonávacej vyhlášky).
Obec nemusí zaviesť a zabezpečovať
zber kuchynského odpadu, ak (§ 81
ods. 21):
zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na
zhodnocovanie činnosťou R1,
preukáže, že min. 50 % obyva-

Zabezpečenie zberu
kuchynského odpadu
Povinnosť obce zabezpečiť zavedenie
a vykonávanie triedeného zberu bio-
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-

-

Najbežnejší systém zberu je, keď obyvatelia dávajú použitý olej do PET fliaš
od oleja, ktoré sa potom zbierajú spolu so zberom ostatných vytriedených
zložiek (papier, plasty, sklo, ...), alebo
ich obyvatelia môžu ukladať do špeciálnych kontajnerov rozmiestnených v
obci a na zbernom dvore.

teľov kompostuje vlastný odpad,
preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách
miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní
iba pre túto časť obce,
preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom nemožno
pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom
ustanovenej hornej hranice sadzby
miestneho poplatku.

Zabezpečenie zberu zeleného
bioodpadu
Zelený bioodpad predstavuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov. Ide najmä o konáre a
orezy stromov, trávu a lístie.

Zabezpečenie zberu jedlých
olejov a tukov

Na zabezpečenie zberu zeleného bioodpadu sa nevzťahujú výnimky, ako v
prípade zberu kuchynského odpadu.

Obec je povinná zabezpečiť zavedenie
a vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov od 01. 01. 2016,
pričom treba opäť zdôrazniť, že nejde o zavedenie novej povinnosti pre
obce.

Zber zeleného bioodpadu je definovaný vo vykonávacej vyhláške k zákonu
o odpadoch, podľa ktorej obec zabezpečí, v prípade individuálnej bytovej
výstavby, aby každá domácnosť mala
(§ 14 ods. 8 vykonávacej vyhlášky):
zbernú nádobu s objemom min.
120 l, pričom frekvencia odvozu
zberných nádob musí byť minimálne raz za 14 dní a zber tohto
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november
alebo
-
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kompostovací zásobník pre domáce kompostovanie.

Malá kompostáreň – jednoduché riešenie pre obce
Hoci je malá kompostáreň zariadenie
na zhodnocovanie odpadov, pre zjednodušenie jej zriadenia na ňu netreba
súhlas orgánu štátnej správy [(§ 97
ods. 1 písm. c)]. Musí však byť označená viditeľnou informačnou tabuľou
(§ 6 ods. 1 vykonávacej vyhlášky) a
spĺňať ostatné podmienky zariadenia
na nakladanie s odpadmi a zariadenia
na zhodnocovanie odpadov (evidencia odpadov, prevádzková dokumentácia a pod., § 9 a § 10 vykonávacej
vyhlášky).

Malá kompostáreň predstavuje jednoduché riešenie pre obce, ako naložiť s
vyzbieraným zeleným bioodpadom. Je
definovaná vo vykonávacej vyhláške k
zákonu o odpadoch v § 11.
Malá kompostáreň je zariadenie na
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO)
zo zelene. Jej ročná kapacita je max.
100 ton BRKO (§ 11 ods. 4 vykonávacej vyhlášky).
Do malej kompostárne možno prevziať
iba biologicky rozložiteľný komunálny
odpad (§ 11 ods. 13 a 14 vykonávacej
vyhlášky), ktorý
je rastlinného pôvodu a pochádza len z katastrálneho územia obce, v ktorom sa táto malá
kompostáreň nachádza,
neobsahuje nerozložiteľné prímesi, cudzorodé látky, mastnotu,
ropné látky a zvyšky živočíšneho
pôvodu,
zaraďuje sa pod katalógové číslo:
• 20 01 38 (Drevo iné ako uvedené v 20 01 37),
• 20 02 01 (BRO),
• 20 03 02 (Odpad z trhovísk),
• 20 02 02 (Zemina a kamenivo) len ak je to nevyhnutné pre dodržanie podmienok
kompostovania, ale iba v nevyhnutnom množstve.

Pri prevádzke malej kompostárne je
potrebné (§ 11 ods. 15 vykonávacej
vyhlášky):
zamedziť vstupu nepovolaných
osôb,
mať priestor na skladovanie BRKO
vybudovaný a prevádzkovaný tak,
že nedochádza k nežiaducemu
vplyvu na životné prostredie,
zabezpečiť meranie teploty,
zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do kompostovaného materiálu počas aktívnej fázy
kompostovania, a to nepriepustnou textíliou, zastrešením alebo
kompostovaním vo vakoch, ak sa
kompostuje na ploche bez vodohospodárskeho zabezpečenia.
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-

Miesto kompostárne musí spĺňať podmienky (§ 11 ods. 16 vykonávacej
vyhlášky):
nachádza sa najmenej 50 m od
povrchových vôd,
nachádza sa najmenej 100 m od
zdroja pitnej vody, zdroja liečivých
vôd a prírodných minerálnych vôd
a mimo ich ochranných pásiem,
má plochu s maximálnym sklonom
do 3°,

6.6

nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných
území.

Zjednodušením pre prevádzkovateľa
malej kompostárne je tiež aj to, že malá
kompostáreň nemusí mať certifikovanú váhu, pretože hmotnosť odpadov
vstupujúcich do malej kompostárne je
možné stanoviť aj odborným odhadom
(§ 11 ods. 17 vykonávacej vyhlášky).

Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne

Prevádzkovateľom kuchyne je fyzická
osoba – podnikateľ, resp. právnická
osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania definované v
§ 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004
Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [§ 81 ods. 7
písm. b) bod 1].

-

Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za
nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom, ktorý vzniká v jeho prevádzke a je povinný zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu pre tento odpad,
ktorého je pôvodcom (§ 83 ods. 1 a 2).

-

Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje (§ 83 ods. 3):
uložiť biologicky rozložiteľný ku-
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chynský a reštauračný odpad,
ktorého je pôvodcom, do nádob
určených obcou na zber komunálneho odpadu,
používať drviče na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, napojené na verejnú
kanalizáciu, zákaz sa neuplatní,
ak vlastník verejnej kanalizácie
s používaním drviča súhlasí a
používanie drviča je upravené v
zmluve o odvádzaní odpadových
vôd podľa osobitného predpisu
– uvedený zákaz nadobúda účinnosť 01. 01. 2017, t. j. o rok neskôr ako je účinnosť zákona,
zbaviť sa použitých jedlých olejov a
tukov vypúšťaním do kanalizácie.

6.7

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní
s komunálnymi odpadmi v obci
- použitých prenosných batérií
a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
- veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných
fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
- jedlých olejov a tukov,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivín,
g) spôsobe nahlasovania nezákonne
umiestneného odpadu,
h) prevádzkovaní zberného dvora,
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
j) dôvodoch nezavedenia triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad.

Zákon o odpadoch okrem iného vymedzuje rámcovo povinnosti nakladania s komunálnymi odpadmi pre
všetkých zúčastnených, ale viacero
podrobností a spresnení ponecháva na
obce, ktoré majú povinnosť upraviť si
ich vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) o nakladaní s komunálnymi
odpadmi. Preto je VZN o nakladaní
s komunálnymi odpadmi dôležitý
právny predpis obce, ktorý musí mať
každá obec.
VZN obce o nakladaní s komunálnymi
odpadmi upravuje podrobnosti o (§ 81
ods. 8):
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a
reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov,
najmä zberu
- elektroodpadov z domácností,
- odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

Pozor, VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi nie je totožné s VZN
o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
V zmysle § 135 ods. 15 sa obci stanovuje povinnosť aktualizovať všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi do 30. 06. 2016.
Vzhľadom na zavedenie množstvového
zberu drobného stavebného odpadu
odporúčame túto zmenu premietnuť
do tohto VZN už k 1. januáru 2016.
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Zoznam skratiek
BRO		

biologicky rozložiteľný odpad

BRKO		

biologicky rozložiteľný komunálny odpad

DSO		

drobný stavebný odpad

EÚ		

Európska únia

KO		

komunálny odpad

MŽP SR		

Ministerstvo životného prostredia SR

OH 		

odpadové hospodárstvo

orgán ŠS OH

orgán štátnej správy odpadového hospodárstva

OZV		

organizácia zodpovednosti výrobcov

PA		

polyamid, druh plastu

PE		

polyetylén, druh plastu

PET		

polyetyléntereftalát, druh plastu

PP		

polypropylén, druh plastu

PS		

polystyrén, druh plastu

PVC		

polyvinylchlorid, druh plastu

POH		

program odpadového hospodárstva

RZV		

rozšírená zodpovednosť výrobcu

SR		

Slovenská republika

VZN		

všeobecne záväzné nariadenie
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