
Buďme zodpovední v triedení !!! 

Mesto Krupina spúšťa zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu od bytových domov. 

Čo vlastne je biologicky rozložiteľný odpad? 

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len BRO) zo záhrad a z parkov, potravinársky a 
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný 
odpad z potravinárskych závodov. Je ním teda ten „klasický“ zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, 
lístie, 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. 

Pod pojmom BRO rozumieme taktiež o. i. „kuchynský odpad“, ktorým sú napr. šupy z čistenia zeleniny a 
ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, 
papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak 
znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok, nespracované zostatky surovín, neskonzumované 
zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov. 

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, vrátane tých biologicky rozložiteľných, zodpovedá obec. Ak sa však 
jedná o biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci z prevádzky tzv. spoločného stravovania (napr. reštaurácia, 
závodná kuchyňa, bufet, hotel s reštauráciou, a pod.), zodpovedá zaň prevádzkovateľ tohto zariadenia. 
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky 
rozložiteľných odpadov, ktorých je pôvodcom na vlastné náklady. Z uvedeného vyplýva, že ten, kto vykonáva 
zber BRO odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, nemusí mať na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou, ale len s 
konkrétnym prevádzkovateľom 

Od 1.1.2021 v meste KRUPINA zavádzame zber kuchynského odpadu. Z dôvodu nastavenia účinného a 
funkčného systému zberu začíname so zberom postupne v jednotlivých častiach KBV. Podrobné informácie 
týkajúce sa zavádzania systému v jednotlivých lokalitách mesta budú poskytované predsedom a správcom 
bytových spoločenstiev (zástupcom vlastníkov bytov), zverejňované na webovom sídle mesta a budú k dispozícii 
na Mestskom úrade, oddelení výstavby, ŽP a RR.  
Pre zber a spracovanie kuchynského odpadu, boli postupne k jednotlivým bytovým domom pridelené hnedé 660l 
zberné nádoby s etiketou bioodpad, do ktorých sa bude ukladať ukladať kuchynský odpad. Každá domácnosť 
v bytovom dome si postupne prevezme perforované vedierko s informačným letákom, na ktorom bude uvedené, 
čo do zbernej nádoby patrí a čo nepatrí. Kuchynský odpad tak budú obyvatelia triediť už priamo vo svojich 
domácnostiach.  
 
Ako a do čoho zbierať kuchynský odpad? 
4 jednoduché kroky:  

1. zber do vedierka v domácnosti - postupne každá domácnosť v bytových domoch  dostane pre potreby 
prvotného zberu v domácnosti zberné vedierko s vekom, do ktorého sa bude priamo pri vzniku ukladať 
kuchynský odpad. Nádobu vynášajte podľa individuálnej potreby. 

2. zber do nádoby v stojisku – k určeným stojiskám zberných nádob sme doteraz rozmiestnili v rámci 
mesta v KBV 27 ks hnedých 660 litrových zberných nádob. Odpad z vedierka z domácnosti sa vysype 
priamo do označenej hnedej zbernej nádoby. 

3. uzatvorenie zbernej nádoby  – veko je potrebné poriadne pri manipulácii uzatvárať, aby sa nešíril 
zápach a nebol prístup kyslíka, ktorý urýchli proces rozkladu. 

4. dôležité je naučiť sa, čo do týchto hnedých kontajnerov máme hádzať 

 Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?  

o šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky, 
o pokazené, zhnité ovocie a zelenina, 
o kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku), 
o vaječné škrupiny, 



o starý chlieb a pečivo, 
o zvyšky jedla (neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu), 
o mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky, 
o potraviny po záručnej dobe,  
o trus malých domácich zvierat, 
o papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, 
o potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, 
o použitá papierová vreckovka, utierka a servítok 

       Čo nepatrí do nádoby na kuchynský odpad? 

• Sklo, plasty, kovy, textil, viacvrstvové kombinované, materiály, guma, papier (plagátový, 
pergamenový, voskovaný) 

• Nebezpečné odpady -lieky, farby, batérie a akumulátory, odpadové oleje, chemické prostriedky, 
žiarivky a iné 

• Cigaretový ohorok, 
• Prach zo smetí a vysávania, 
• tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky, voda), 
• biologicky znehodnotená hnedá lepenka, novinový papier a pod., 
• uhynuté zvieratá, 
• vlasy a chlpy,  
• použitý jedlý olej a tuky z domácností,  

Kedy sa budú zberné nádoby na kuchynský odpad vyvážať? 

Interval vývozu zberných nádob je minimálne 1 x 14 dní zo stojísk zberných nádob. Reálne intervaly vývozov 
zberných nádob budú zabezpečované v závislosti od množstva uloženého biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu tak, aby sa zamedzilo ich preplňovaniu a vzniku zápachu.  

Ako sa bude nakladať s vyzbieraným kuchynským odpadom? 

Vyzbieraný kuchynský odpad bude ďalej spracovávaný v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. 

Čo ak bude nádoba preplnená, poškodená alebo znečistená? 

V prípade akýchkoľvek problémov, ktoré vzniknú pri zbere kuchynského odpadu, alebo otázok týkajúcich sa 
zberu tohto druhu odpadu, je potrebné kontaktovať oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho 
rozvoja, Ing. Jaroslava Uramová, kontakt:  +421 45 5550329, e-mail: uramova@krupina.sk. 

Oddelenie výstavby, ŽP a RR 


