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Obecné zastupiteľstvo v Kružlove na základe ustanovenia § 2 ods. 1, § 6 a § 11 ods. 2 Zákona
č. 369/1990 Zb . o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom
č. 343/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
tento

D O DATO K
č.1/2013
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011
o separovanom zbere odpadu na území obce Kružlov
Čl. 1
Účel nariadenia
Zákon č. 343/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Čl. 2
Predmet nariadenia
1. Obec Kružlov využíva § 39, ods. 18 novely Zákona č. 343/2012, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení nektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , kedy obec nemusí zaviesť separáciu BRKO:
- ak preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
(Evidencia domáceho kompostovania v obci Kružlov tvorí prílohu tohto dodatku k VZN č.2/2011).
2. Obec Kružlov upozorní prevádzkovateľov kuchýň na povinnosť separácie BRKO.
Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie fyzická osoba, podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.
3. Obec Kružlov ja prevádzkovateľom Materskej školy - školskej jedálni pri Materskej škole
v Kružlove, povinnosti prevádzkovateľa kuchyne sa vzťahujú aj na obec, ako prevádzkovateľa
kuchyne.
3/1 Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne, t.j. vedúca školskej jedálne. Odpad sa nesmie dávať do
nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.
3/2 Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na

zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne. Tieto poplatky nie sú súčasťou
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3/3 Kontajnery a ich zber musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č.1069/2009 a
nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
3/4 Obec Kružlov, ako prevádzkovateľa kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie
odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce
a iné živočíchy a tiež ani občania (verejnosť).
3/5 Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
3/6 Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi, ktoré zohľadňujú aj
teplotu prostredia, pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
3/7 Ak by prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečoval zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám,
ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň
musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby
boli splnené aj osobitné požiadavky v zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov a to § 39 písm. b. zákona č. 39/2007 Z.z. a aby mali schválenie na
vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a
potravinovou správou.
3/8 Prevádzkovateľa 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.
3.9. Pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s
predpismi odpadového hospodárstva.
3/10 Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v útulkoch, chovných
staniciach , ZOO a podobne.
Čl. 3

Ostatné nariadenia a ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2011 ostávajú nezmenené.
Čl. 4
Zmeny a doplnky tohto návrhu dodatku č.1/2013 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2011 o
separovanom zbere odpadu na území obce Kružlov, schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kružlove.

Ing. Jozef Kmec
starosta obce

Dôvodová správa
k Dodatku č. 1/2013 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2011 o separovanom zbere
odpadu na území obce Kružlov

Zákonom č. 343/2012 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "novela"), sa zmenilo aj znenie § 39 Zákona č. 223/2001 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o odpadoch"). Novela, okrem iného, zaviedla pojmy triedený zber komunálnych odpadov , zmesový
komunálny odpad, povinnosť prevádzkovateľa kuchyne - § 39 ods. 2 zákona o odpadoch a upravila
povinnosť obcí zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
ustanovené zložky.
Povinnosť zaviesť triedený zber komunálnych odpadov, v predchádzajúcej právnej úprave
ako separovaný zber, nie je povinnosťou novou a významná zmena nastala iba pre zložku biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) vrátane biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len BRKO) a biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne. Ako už bolo uvedené v zúženom
význame s pojmom biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa chápu :
1) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov - tzv. zelený
biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01), (ďalej len "zelený odpad"),
2) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08),
3) jedlé oleje a tuky (20 01 25),
Zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným
odpadom sa delí medzi 2 subjekty :
a) prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom,
b) obec je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne
(písm. a).
Zelený odpad tvorí : kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a
stromov, vypletá burina, pozbierané zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný na kompostovanie (aj domáce) i do
bioplynovej stanice s výnimkou drevného odpadu, popolu či lístia a nevyžaduje sa použitie
hygienizačnej jednotky.
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí : šupy z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky , starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vaječné
škrupiny, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím,
maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené.
Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria : kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté
zvieratá, časti zvierat zabitých doma, tzv. domáce zakáľačky a pod.
Podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 platí zákaz skrmovania zvierat biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom okrem kožušinových zvierat. Zákaz
skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach a pod.
Pod pojmom kožušinové zvieratá sa rozumejú zvieratá držané alebo chované na výrobu
kožušiny, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, pričom sa jedná o registrované chovy.

Výnimky z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu :
Novelou zákona o odpadoch sa pre obce zaviedla možnosť výnimky z povinnosti zaviesť a
zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu :
- ak obec preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
Ak obec využije výnimku z povinnosti zaviesť triedený zber BRKO, tak vo svojom všeobecne
záväznom nariadení musí uviesť a pri kontrole musí vedieť aj hodnoverne preukázať dôvody, pre
ktoré tento triedený zber BRKO nezaviedla.
Kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne:
V zmysle § 39 ods. 17 zákona o odpadoch je prevádzkovateľ kuchyne povinný zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad, ktorého je pôvodcom.
Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.
Kuchynský a reštauračný odpad, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne, bol novelou
od 1.1.2013 vyňatý z miestneho poplatku v obci na rok 2013 a nasledujúce.
Zber a jeho frekvencia :
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do
oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa potreby
dezinfikovateľné.

Ing. Jozef Kmec
starosta obce

