
BIO ODPADY 2021
Čo Vás čaká a neminie?

jedlé oleje a tuky

zelený odpad zo záhrad a parkov

kuchynský odpad

Poznáme:

Jedlé oleje a zelený odpad zo záhrad je povinné

zbierať už niekoľko rokov. Aj ten kuchynský bol

doposiaľ povinný, no s množstvom výnimiek.

Tie postupne končia a v priebehu roka 2021 budú

musieť takmer všetky obce a mestá zaviesť zber

kuchynských odpadov.

AKÉ POZNÁME BIO
ODPADY?

STRANA 1 ODPADOVÝ HOSPODÁR S.R.O.

AKÉ SÚ NOVÉ
ZMENY

 
VÝNIMKY A

POVINNOSTI?



3 VÝNIMKY PRE
2021 A 2022

STRANA 2 ODPADOVÝ HOSPODÁR S.R.O.

Ak obec preukáže že 100 % domácností danej

časti obce kompostuje svoj odpad. 

Ak obec zabezpečuje energetické

zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na

energetické zhodnotenie s kódom R1 (pozor,

nie je to spaľovňa s kódom D10)

Ak obec preukáže, že to neumožňujú

technické problémy vykonávania zberu v

historických centrách miest a v riedko

osídlených oblastiach.

Ak sa uplatní výnimka, je potrebné preukázať,

že 

sa dá aplikovať. Jednoducho obec musí mať

zdokladované, že napríklad 100 % domácností

danej časti obce kompostuje svoj odpad. Pozor

napríklad na bytovky.

"VÝNIMKY BOLI,
SÚ A AJ BUDÚ"

1 VÝNIMKA PRE
2023

Ak obec preukáže že 100 % domácností danej

časti obce kompostuje svoj odpad. 

To znamená, že sa tomu nevyhnú už ani obce,

ktoré za roky 2021 a 2022 budú využívať

výnimku energetického zhodnocovania, či

technických problémov v historických miestach

a v riedko osídlených oblastiach.



koncom roka 2020 bola schválená vyhláška,

ktorá priamo diktuje minimálne frekvencie

odvozu a že niekedy je to aj minimálne 2 x

za týždeň?

na zber kuchynských a zelených odpadov sa

môže použiť spoločná nádobu? A viete, že

doposiaľ to bolo možné len pre IBV a od 2021

aj pre KBV?

obec môže prevádzkovať malú kompostáreň,

čím si môže pomôcť pri nakladaní s

zelenými BIO odpadmi a tým aj k lepším

štatistikám a nižším poplatkom za uloženie

odpadov? 

po novom, malá kompostáreň môže byť už aj

v inom katastri?

donášková vzdialenosť pre zber BIO odpadov

sa bude musieť do konca roka 2021 nastaviť

na 0 m pre domy a pre bytovky na všetkých

stojiskách zmesového komunálneho odpadu?

sa zmenil objem zberných nádob na BIO

odpady, ktoré musí mať k dispozícii každý

obyvateľ alebo domácnosť počas roka?

VIETE, ŽE:

STRANA 3 ODPADOVÝ HOSPODÁR S.R.O.

ZÁKON O
ODPADOCH

79/2015 § 81

AKÉ SÚ
POVINNOSTI OBCE?

zmeny v BIO odpadoch musia byť

zakomponované vo VZN o odpadoch,

na web stránke obce musí byť uvedený popis

celého systému nakladania s komunálnymi

odpadmi,

taktiež popis konkrétnych opatrení

zavedených na podporu predchádzania

vzniku odpadu na území obce,

zabezpečiť podľa potreby, najmenej

jedenkrát do roka, informačnú kampaň

zameranú na zvýšenie triedeného zberu

biologicky rozložiteľných komunálnych

odpadov.


