Zásady manipulácie, zberu,
prepravy a nakladania s VŽP
Vedľajší živočíšny produkt
kuchynský odpad
materiál kategórie 3

- Relevantné právne predpisy
• Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
• Zákon č. 343/20012 Z.z. – ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov –
s platnosťou od 1.1.2013
• Zákon č. 39/2007 Z.z., o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa
ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších
živočíšnych produktov a odvodených produktov
neurčených na ľudskú spotrebu ( ďalej len VŽP a VP )
• Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým
sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu
Rady (ES) č. 1069/2009
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- Metodická pomôcka

Ministerstva životného prostredia
•

•
•

•

•

„ http://www.minzp.sk/files/oblasti/odpady-a-obaly/odborno-metodickeusmernenia/usmernenie-k-zaradovaniu-odpadov-z-obalov-podla-kataloguodpadov.pdf “
„ 5.3. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od
prevádzkovateľa kuchyne
Novela ustanovila, že o biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad je povinná postarať sa fyzická osoba – podnikateľ a právnická
osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej
len „prevádzkovateľ kuchyne“) a zodpovednosť obce za zabezpečenie
triedeného zberu pri tomto druhu odpadu ostala len za biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorý vzniká v domácnostiach
fyzických osôb.
Je potrebné dodať, že biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad, ktorého pôvodcom je síce prevádzkovateľ kuchyne, sa zaraďuje
pod katalógové číslo 20 01 08, i keď nejde o komunálny odpad v zmysle
definície § 2 ods. 14 zákona o odpadoch.
Kto vykonáva zber kuchynského a reštauračného odpadu
od prevádzkovateľov kuchýň nemusí mať na túto činnosť uzavretú zmluvu
s obcou podľa § 39 ods. 10 zákona o odpadoch, musí však spĺňať
podmienky podľa veterinárnych a hygienických predpisov.“
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- Metodická pomôcka

Ministerstva životného prostredia
•

•
•

•

„Kto vykonáva zber kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľov kuchýň nemusí mať na túto činnosť uzavretú zmluvu
s obcou podľa § 39 ods. 10 zákona o odpadoch, musí však spĺňať
podmienky podľa veterinárnych a hygienických predpisov.
Bližšie podmienky nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským
a reštauračným odpadom sú upravené v samostatnom bode 6.
6. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRKO“)
a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
od prevádzkovateľa kuchyne
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08) od
prevádzkovateľa kuchyne je rovnakého zloženia ako biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad od fyzických osôb s tým rozdielom, že jeho pôvodcom
je prevádzkovateľ kuchyne a nepatrí medzi komunálny odpady v zmysle
definície § 2 ods. 14 zákona o odpadoch, i keď sa zaraďuje pod katalógové
číslo 20 01 08, a teda zodpovednosť za nakladanie s ním nesie
prevádzkovateľ kuchyne a nie obec. Zároveň ide o odpad, ktorý patrí
do skupiny D, a teda podlieha triedenému zberu, ale zodpovednosť za
triedený zber je na prevádzkovateľovi kuchyne a nie na obci.“
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- Metodická pomôcka

Ministerstva životného prostredia
•

•
•

•
•

„Pri spracovaní biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu sa vyžaduje, aby zariadenie malo hygienizačnú
jednotku/hygienizačný stupeň (kompostáreň, bioplynová stanica)
a bolo schválené na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
(VŽP), malo pridelené úradné číslo a bolo zapísané v zozname Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR). Ide o zariadenia
na profesionálnej báze, nie o domáce kompostoviská fyzických osôb –
nepodnikateľov.
Pozri: http://www.svssr.sk/zvp/zoznam_zvp.asp?LANG=SK.
Jedlé (kuchynské) oleje a tuky sú podľa článku 10 písm. p) nariadenia
ES č. 1069/2009 zaradené do vedľajších živočíšnych produktov
(ako súčasť kuchynského odpadu) a subjekt, ktorý ich chce
z domácností (ale aj prevádzkovateľ kuchyne) zbierať, musí okrem
splnenia podmienok zákona o odpadoch (napr. zmluva s obcou podľa
§ 39 ods. 10 zákona o odpadoch, a potrebné súhlasy) byť navyše:
a) na túto činnosť zaregistrovaný alebo byť schválený a
b) musí byť za základe prideleného úradného čísla uvedený
v zozname, ktorý vedie Štátna veterinárna a potravinová správa
Slovenskej republiky na svojej webovej stránke:
http://www.svssr.sk/zvp/ .“
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- Metodická pomôcka

Ministerstva životného prostredia
•

„ 6.2 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. Zariadením spoločného stravovania je v zmysle odkazu
na § 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2009
Z. z., zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou
a podávaním pokrmov a nápojov. Pod pojmom zariadenie spoločného
stravovania je možné rozumieť reštaurácie, závodné kuchyne a
jedálne, penzióny či hotely, ktoré majú reštauráciu, bufety, školské
jedálne.“

6

- Oprávnená osoba
• z uvedených informácií vyplýva povinnosť pôvodcovi odpadu povinne
odovzdať odpad len osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadom
• dovoľujem si oznámiť, že spoločnosť ecol Trade s.r.o., Nitra, disponuje
všetkými potrebnými rozhodnutiami, ktoré sú s touto činnosťou spojené, a
našim obchodným partnerom budú poskytnuté, v zmysle platnej legislatívy v
odpadovom hospodárstve, nakladaním s VŽP a VP ( viď ponukový list )

- Oprávnená osoba
- Outsourcingom služieb v oblasti odpadového hospodárstva,
nakladania s VŽP a VP vo Vašej spoločnosti, resp. organizácií a vzájomnou
spoluprácou, naše skúsenosti, vedomosti a schopnosti radi premeníme
na čo najefektívnejšie a najekonomickejšie nakladanie s odpadom,
VŽP a VP produktmi.
- Ponúkame Vám nasledovné:
• poradenstvo v oblasti životného prostredia, legislatívny servis,
poradenstvo v problematike odpadov a oblasti nakladania s odpadom
• poradenstvo v oblasti nakladania s VŽP a VP
• odber ostatných a nebezpečných priemyselných odpadov
• odber komunálnych odpadov
• odber VŽP a VP
• výkup a spracovanie druhotných surovín
•
prepravné služby ostatného a nebezpečného odpadu, VŽP a VP
- V prípade, že Vás uvedená ponuka zaujala a rozhodnete sa pre spoluprácu
s nami implementovať nové riešenia do nakladania s odpadmi,
radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Ďakujem Vám za pozornosť.
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