
Zber kuchynského odpadu
kuchynského odpadu 

 

Vážení občania 

 

Obec Lužianky sa na Vás obracia vo veci vyjadrenia Vášho názoru na

odpadu (biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

legislatívou. Podľa platných právnych no

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

 

Na výber sú dve možnosti ako z domácností zbierať kuchynský odpad:

 

1. V obci je možné zaviesť spoločný zber BRO z kuchyne a BRO zo záhrad. V takom prípade sa na zber

použije hnedá nádoba o objeme 120 litrov, ktor

nádob by bol každý týždeň, vrátane

ešte rozložiteľné vrecia ako prevencia proti primrznutiu

zvýšia poplatky za častejší vývoz hnedýc

komunálny odpad.  

 

2. Obec by jednorázovo zakúpila a zapožičala

v ktorom by občania zneškodňovali biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Obsah (zvyšok rozloženého odpadu z

zhodnocovať na svojich pozemkoch.

v súčasnosti kompostuje (napr. v

skutočnosti. V takom prípade si nemusí prevziať kompostér 

pri tejto možnosti zostal zachovaný

 

Obec Lužianky si uvedomuje, že časť obyvateľov už dnes kompostuje kuchynský odpad vo svojich 

zakúpených kompostéroch, alebo záhradných hnojiskách, avšak obec je podľa zákona povinná 

zabezpečiť zber a likvidáciu tohto druhu odpadu

odpadoch, preto je nutné zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov.

 

Prosíme, aby bol dotazník vyplnený

domácnosti trvalý pobyt. Dotazník je potrebné vyplniť do 
zaslať mailom na obec@luzianky.sk

kliknutím na odkaz zverejnený na internetovej stránke obce. 

 

Ďakujeme za prejavenie Vášho názoru

 

Prosíme, označte len jednu z možností.

 

 

Som za zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu:

□ 1. Doterajšími hnedými BIO nádobami (bližšie vysvetlené v bode 1)

□ 2. Prostredníctvom kompostovacích zásobníkov (bližšie vysvetlené v bode 2)

Zber kuchynského odpadu v Lužiankach (biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu - BRO) 

Obec Lužianky sa na Vás obracia vo veci vyjadrenia Vášho názoru na spôsob

odpadu (biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - BRO) v našej obci

platných právnych noriem - zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je obec povinná zabezpečiť a vykonávať triedený 

zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. 

ýber sú dve možnosti ako z domácností zbierať kuchynský odpad: 

1. V obci je možné zaviesť spoločný zber BRO z kuchyne a BRO zo záhrad. V takom prípade sa na zber

použije hnedá nádoba o objeme 120 litrov, ktorú už vlastní každá domácnosť

vrátane zimných mesiacov. V zimných mesiacoch

ako prevencia proti primrznutiu, do ktorých by sa odpad vhadzoval

poplatky za častejší vývoz hnedých nádob, ktoré sa premietnu občanom

jednorázovo zakúpila a zapožičala do každej domácnosti kompostovací zásobník

v ktorom by občania zneškodňovali biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

rozloženého odpadu z kompostéra) by sa nevyvážal, ale občania by ho museli ďalej 

zhodnocovať na svojich pozemkoch. Občan je povinný prevziať kompostér. V

vo svojom kompostéri alebo hnojisku) podpíše

takom prípade si nemusí prevziať kompostér od obce. Vývoz obsahu z

zostal zachovaný ako doteraz (t.j. vývoz 1x14 dní, 9 mesiacov).

uvedomuje, že časť obyvateľov už dnes kompostuje kuchynský odpad vo svojich 

zakúpených kompostéroch, alebo záhradných hnojiskách, avšak obec je podľa zákona povinná 

zabezpečiť zber a likvidáciu tohto druhu odpadu od 01.07.2021 v súlade so zákonom

, preto je nutné zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov. 

vyplnený za domácnosť jedenkrát , bez ohľadu na to, koľko obyvateľov má v 

domácnosti trvalý pobyt. Dotazník je potrebné vyplniť do 15.05.2021 a doručiť na obe
obec@luzianky.sk. Tiež je možnosť vyplniť eformulár  po naskenovaní QR

na odkaz zverejnený na internetovej stránke obce.  

prejavenie Vášho názoru.  

možností. 

  Načítajte QR code

Som za zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu:

Doterajšími hnedými BIO nádobami (bližšie vysvetlené v bode 1)  

Prostredníctvom kompostovacích zásobníkov (bližšie vysvetlené v bode 2)

(biologicky rozložiteľného 

spôsob zberu kuchynského 

BRO) v našej obci v súlade s platnou 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

zabezpečiť a vykonávať triedený 

1. V obci je možné zaviesť spoločný zber BRO z kuchyne a BRO zo záhrad. V takom prípade sa na zber 

vlastní každá domácnosť. Vývoz obsahu z hnedých 

. V zimných mesiacoch sa do nádob musia použiť 

, do ktorých by sa odpad vhadzoval. Obci sa 

nádob, ktoré sa premietnu občanom do výšky poplatku za 

do každej domácnosti kompostovací zásobník (cca 800 l), 

v ktorom by občania zneškodňovali biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ako aj odpad zo záhrad. 

občania by ho museli ďalej 

 prípade, ak domácnosť už 

i alebo hnojisku) podpíše občan  vyhlásenie o tejto 

obsahu z hnedých nádob by 

vývoz 1x14 dní, 9 mesiacov). 

uvedomuje, že časť obyvateľov už dnes kompostuje kuchynský odpad vo svojich 

zakúpených kompostéroch, alebo záhradných hnojiskách, avšak obec je podľa zákona povinná 

v súlade so zákonom    č. 79/2015 Z. z. o 

z ohľadu na to, koľko obyvateľov má v 

doručiť na obecný úrad, alebo 
po naskenovaní QR kódu, alebo 

Načítajte QR code 

Som za zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu:  

Prostredníctvom kompostovacích zásobníkov (bližšie vysvetlené v bode 2)  


