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Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje  

a) účasť MČ Bratislava - Rača v projekte zameranom na predchádzanie vzniku 

biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania, ktorý predloží 

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu v rámci Operačného programu 

kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020., prioritná os  1 „Udržateľné 

využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry“; aktivita B „Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so 

zameraním na recykláciu nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov 

triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov“    a  

b)  5%- né spolufinancovanie  uvedeného projektu  v maximálnej výške  cca  20 000,-€. 

 

 
 
 
2. 

 
                                            Dôvodová správa 

 
 
 

      Podľa § 39 ods. 16 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch (ďalej len „ zákon o odpadoch“)  je
obec povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre 
a)   papier, plasty, kovy, sklo, 
b) biologicky rozložiteľné komunálne odpady okrem tých, ktorých pôvodcom je 
prevádzkovateľ kuchyne.   
 
       Podľa § 18 zákona o odpadoch povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 
zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa nevzťahuje na 
obec, 
a) ktorá zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie
odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 2, ( t.j. spaľovaním v spaľovni)  alebo 
b) ak 
1. to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest 
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a v riedko osídlených oblastiach, 
2. preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad  alebo 
3. je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi 
odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom 
ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. 
Poznámka:  
Výnimka uvedená v písmene a) by sa dala aplikovať aj na MČ Bratislava - Rača.   
 
         Podľa § 39 ods. 17 zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a 
zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a 
reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 
 
         V súčasnosti sa na území MČ Bratislava - Rača zabezpečuje prostredníctvom 
zberného dvora okrem iného aj zber biologicky rozložiteľného odpadu (odpad zo záhrad 
a parkov). Uvedený odpad je odvážaný oprávnenou osobou JV INTERSAD® s.r.o., Na 
pažiti 6d, 900 21 Svätý Jur do Kompostárne Svätý Jur. Prehľad platieb za zhodnocovanie 
odpadov spoločnosťou JV INTERSAD® s.r.o je v tabuľke č. 1.  
 
           Prostredníctvom uvedeného subjektu je zabezpečovaný odvoz uvedeného odpadu 
zo zelene v správe MČ Bratislava -  Rača ako aj odpadu doneseného na zberný dvor.  
 
Tabuľka č. 1. 

Prehľad platieb za zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v MČ 

Bratislava - Rača 

Rok  Suma v € 

2012 10 258,76 

2013  8 573,36 

204  8 647,19 

2015  

(9 mesiacov) 

 8 509.30 

 
  

 
 
      MČ Bratislava - Rača ako prevádzkovateľ jedálne na ul. Plickova 18 nezabezpečuje 

vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Časť MŠ  
a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Rača zabezpečuje triedený zber 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nedávno zakúpenými elektrickými 
kompostérmi.  

 
 Dňa 1.1.2016 nadobudne účinnosť zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len „nový 
zákon o odpadoch“). Podľa § 81 ods. 7 písm. b) nového zákona o odpadoch je obec  povinná 
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu: 
1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 
osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania 
2. jedlých olejov a tukov z domácností a 
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3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 
 
         Podľa § 83 nového zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za 
nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, 
ktorého je pôvodcom a je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 
týchto odpadov. Zakazuje sa uložiť tento odpad do nádob určených obcou na zber 
komunálneho odpadu, používať drviče biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu (s výnimkou prípadov, kedy vlastník 
kanalizácie s použitím drviča súhlasí a jeho používanie je upravené v zmluve) a zbaviť sa 
použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.  
 
           Podľa § 81 ods. 21 nového zákona o odpadoch povinnosť zaviesť a zabezpečovať 
vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá  
a)  zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov 
činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1 (napr. spaľovanie v spaľovni),  

b) preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad, 
c) 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,  

d) 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. 

Poznámka:  
Uvedená výnimka v písmene a) sa dá pre MČ Bratislava - Rača aplikovať iba na biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad (nie v prípade reštauračných zariadení a prevádzkovateľov 
kuchyne).  
 
          Podľa textu navrhovanej vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1.1.2016 na účel zabezpečenia 
triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) bod 
3 nového zákona o odpadoch v prípade individuálnej bytovej výstavby, obec zabezpečí, 
aby každá domácnosť mala 
a) zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných 

nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až 
november alebo  

b) kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi 
vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. 

Poznámka:  
Zbernou nádobou môže byť aj vrece. 
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      Na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a zmesovým komunálnym odpadom 
sa podľa nového zákona o odpadoch nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, čo 
znamená, že nakladanie so spomínanými odpadmi bude musieť financovať obec.  

Podľa hierarchie odpadového hospodárstva sa nakladanie s biologickým odpadom 
musí uskutočňovať podľa hierarchie metód všeobecného nakladania s odpadom, konkrétne 
v poradí, prevencia, t. j. predchádzanie vzniku odpadov a obmedzovanie ich tvorby, príprava 
na opätovné použitie, recyklovanie, iné druhy zhodnocovania odpadu, okrem iného na 
energetické účely, t. j. využívať odpady ako zdroj energie, a ako posledná možnosť 
nakladania s odpadom, jeho zneškodňovanie ( § 6 nového zákona o odpadoch).  

         Podľa informácií oddelenia životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy problematika zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných 
odpadov (odpad zo záhrad a parkov) ostane aj v pripravovanom VZN o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v kompetencii mestských častí. 
Nepredpokladá sa, že by spoločnosť OLO a.s. zabezpečovala zber biologicky rozložiteľného 
odpadu zo záhrad.  

       Vychádzajúc z nového zákona o odpadoch a uvedených informácií bude 
povinnosťou MČ Bratislava -  Rača zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľných 
odpadov zo záhrad pre obyvateľov žijúcich v individuálnej bytovej výstavbe. 

       Zároveň bude povinnosťou MČ Bratislava - Rača ako zriaďovateľa materských 
škôl, základných škôl a  prevádzkovateľa jedálne zaviesť a zabezpečovať vykonávanie 
triedeného zberu týchto biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov.  

    Vzhľadom k existencii spaľovne nebude nutné zabezpečovať zber biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu od občanov.      

        Jednou z možností ako zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich z nového zákona 
o odpadoch a vykonávacej vyhlášky je zapojiť sa do projektu, ktorý plánuje predložiť     
Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu ( ktorého je MČ Bratislava –Rača členom) 
v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020. Konkrétne 
ide o prioritnú os. 1 „Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry“, aktivitu B. „Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie 
so zameraním na recykláciu nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného 
zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov“.  

        Predmetom projektu je súbor aktivít a opatrení zameraných na prechádzanie vzniku 
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a kuchynského a reštauračného odpadu 
s cieľom zníženia produkcie zmesového komunálneho odpadu.  

V rámci pripravovaného projektu: 

�  budú všetky domácnosti v individuálnej bytovej výstavbe vybavené kompostérmi, 
určenými na tvorbu kompostu z bioodpadu produkovaného v domácnostiach 
a záhradách, 
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� kompostéry je možné zabezpečiť aj pre subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
(mestskej časti), u ktorých vzniká odpad zo zelene (MŠ a ZŠ), 

� vo všetkých zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec (mestská časť), budú 
umiestnené elektrické kompostéry,  

� bude zakúpený obecný štiepkovač. 

         Za pomoci aktivít projektu by sa mal vytvoriť systém predchádzania vzniku 
biologicky rozložiteľných odpadov u všetkých členov uvedeného združenia obcí.  
 
          Súčasťou projektu, ktorého trvanie je približne 2 roky, bude aj informačná kampaň 
v podobe viacerých osvetových aktivít vedúcich k motivácii obyvateľstva kompostovať, resp. 
znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu. K motiváciám obyvateľstva   
kompostovať odpad bude viesť aj súťaž, v rámci ktorej budú môcť vybrané domácnosti získať 
ceny v podobe prekopávačov kompostu resp. záhradných drvičov.  

Prehľad komponentov projektu a cenová kalkulácia je v tabuľke č. 2.  

 
        Očakávaným výsledkom projektu je zníženie množstva biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu ako aj zmesového komunálneho odpadu,  čo znamená ušetrenie financií 
obce a zabezpečenie súladu s platnými právnymi predpismi. Sekundárnym prejavom úspešnej 
realizácie projektu môže byť zníženie nelegálnych skládok biologicky rozložiteľného odpadu, 
resp. zníženie prípadov spaľovania tohto odpadu na záhradách.   

         Nenávratný finančný príspevok z Operačného programu kvalita životného prostredia je 
vo výške 95% z ceny projektu. Obec hradí 5  % z ceny projektu.  .  

Tabuľka č. 2. 

Zariadenia a služby, ktoré sú predmetom 
projektu  

Počet 
kusov  

Cena v € 
s DPH (cca) 

Cena za jeden 
1ks/ príspevok 
MČ 

kompostér s objemom 900 l  1582 250 987,00      158,65 /   7,93 
elektrický kompostér  GG02 2 ks     2 982,48   1 491,24/  74,56 
elektrický kompostér GG 10 2 ks   31 175 15 587,5/  779,4 
obecný  štiepkovač – drtič dreva 1 ks   12 600  12 600/     630 
osvetová kampaň zameraná na predchádzanie 
vzniku biodpadov ( brožúry, letáky, prednášky 
pre občanov, prednášky pre žiakov ZŠ súťaž, 
ceny do súťaže, dotazníkový prieskum, osveta 
do domu k domu) 

 
 
1582 

 
 
  12 814 

 
 
       8/          0,40 

Celková cena projektu   310 559  
Spolufinancovanie obce vo výška 5%    15 528*  
Maximálne náklady na 1 obyvateľa pri 5% 
spolufinancovaní 

            3,55  

*ak sa zmení počet kontejnerov bude uvedená suma vyššia alebo nižšia 

         Pri stanovovaní počtu kompostérov pre individuálnu bytovú výstavbu sme vychádzali 
zo zoznamu platcov miestneho poplatku za komunálny odpad poskytnutého Magistrátom hl. 
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mesta SR Bratislavy – oddelením miestnych daní a poplatkov. V snahe objektivizovať 
potrebu kompostérov a zistiť záujem občanov uskutočňujeme v termíne od 18.10.2015 do 
10.11.2015 zisťovanie záujmu prostredníctvom kampane (letáky, www.stránka, Račiansky 
výber). Predpokladáme, že na základe výsledkov budeme vedieť uvedené číslo spresniť. 
Spresnením počtu komposterov sa zmení aj výška príspevku MČ Bratislava - Rača.  

      Podľa predbežných informácii je možné uvažovať aj so zakúpením kompostérov pre 
záhradkárske osady navrhujeme zvýšiť uvedenú sumu na spolufinancovania  uvedeného 
projektu o 5000 €, čo predstavuje cca 630 komposterov.  

        Na spolufinancovanie projektu je možné použiť finančné prostriedky získane z výnosu 
miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  


