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VEC
Ohlasovacia povinnosť o vzniku odpadu – usmernenie č. 2 2017
Školský úrad v Stropkove v súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
nasledovné

usmernenie
Dňom 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Zákon je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu
a rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc.
K vykonávacím predpisom tohto zákona okrem iného patria aj vyhláška MŽP SR č. 365/2015
Z. z., ktorým sa ustanovuje katalóg odpadov, vyhláška MŽP SR č. 366/2015 z. z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Povinnosťou pre prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania pri nakladaní
s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom podľa zákona č. 79/2015
z 15.3.2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je:
-prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorého je pôvodcom (§ 83 ods. 2
zákona o odpadoch),
-podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov KBO je
zaradený pod číslom 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a pod číslom 20 01
25 jedlé tuky a oleje,
-zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiadúcim únikom,
-odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona,
-viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
-ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
a uchovávať ohlásené údaje,

-prevádzkovatelia môžu zabezpečiť odstránenie odpadu prostredníctvom krmiva pre
spoločenské zvieratá, len ak ide o bývalé potraviny a so súhlasom príslušného orgánu
veterinárnej a potravinovej správy,
-podľa čl. 11 nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 platí zákaz skrmovania kuchynského odpadu
(alebo krmiva obsahujúceho kuchynský odpad alebo pochádzajúceho z neho) hospodárskymi
zvieratami s výnimkou kožušinových zvierat.
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
1.1.2016 nadobudla účinnosť vyhláška MŽP SR č.366/2015 Z. z. z 11.decembra 2015
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Podľa uvedenej vyhlášky podáva držiteľ
odpadu ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára
nasledujúceho roka. Evidenciu odpadov vedie držiteľ na Evidenčnom liste odpadu.
Vymedzenie pojmu biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Podľa nariadenia komisie č.142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho
parlamentu a rady č. 1069/2009 je kuchynský odpad vymedzený ako všetok potravinový
odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích
zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň
v domácnostiach.
Medzi biologicky rozložiteľny kuchynský a reštauračný odpad patria: nespracované
zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho
pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských
kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok
zdravotníckych zariadení, ale i z kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny
a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové
vrecko znečistené potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe
spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené, použitá
papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka,
novinový papier použitý pri manipulácii s potravinami.
Bližšie informácie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR na nižšie uvedenom webovom
sídle.
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2767%3Azber-a-manipulaciabiologicky-rozloiteneho-kuchynskeho-odpadu-zo-zariadeni-spoloneho-stravovania&catid=93%3Abezpenospotravin&Itemid=1
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