
 
 

 

Obec SMILNO, Smilno 194,  086 33 Zborov 

 

     Vážení občania, 
 
Od 1.1.2021 nadobudne  účinnosť zákon č. 79/2015 o odpadoch, podľa ktorého sa biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad (ďalej len „BRKO“), už nebude môcť umiestňovať do nádob 
na komunálny odpad (ďalej len „TKO“), a vyvážať na skládku komunálneho odpadu tak ako 
tomu bolo doteraz. Nový zákon umožňuje riešiť túto povinnosť dvoma spôsobmi: 
1. spôsob nakladania s BRKO – zber a likvidácia BRKO z domácností spoločnosťou FURA 
s.r.o , ktorá disponuje potrebnými oprávneniami. Podľa zákona by sa mal zber BRKO 
vykonávať minimálne raz za dva týždne. 
2. spôsob nakladania s BRKO – kompostovanie BRKO v domácnosti (ďalej len 
„kompostovanie BRKO“). 
 

Nový spôsob nakladania s BRKO so sebou prinesie zmenu v zaužívanom správaní sa 
domácností a to spôsobom, že BRKO sa už nebude môcť umiestňovať do nádob na TKO ako 
doteraz. Oba spôsoby likvidácie BRKO sa dotknú aj našich peňaženiek, záleží iba na nás ako: 

 
1. spôsob nakladania s BRKO: 

 domácnosť si zakúpi na obecnom úrade označenú nádobu na zber BRKO /6,- € za 10l 
vedierko/, 

 domácnosť si zakúpi na obecnom úrade kompostovateľné vrecká, do ktorých bude 
umiestňovať BRKO /1 ks za 1,44 €/, 

 domácnosť bude umiestňovať BRKO do vreciek a nádob na to určených, 

 v termíne zberu BRKO vyloží nádobu z BRKO /tak ako pri zbere komunálneho 
odpadu/, 

 zberová spoločnosť vykoná zber vreciek s BRKO v intervale 1x za dva týždne. 
Odhadované náklady na zber BRKO prerátané na domácnosť pri intervale zberu                                    
1x za dva týždne budú do 100 € ročne. 
 
2. spôsob nakladania s BRKO – kompostovanie doma: 

 domácnosť si zakúpi alebo vyrobí domáci kompostér (staré okná, euro palety..)/cena 
kompostéra s objemom 1000l  od 60,- do 100,- €, životnosť 10 a viac rokov/ , 

 domácnosť obecnému úradu doručí čestné prehlásenie o kompostovaní BRKO 
v domácnosti – NÁVRATKA /ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

 domácnosť bude BRKO likvidovať vo svojom kompostéri. 
Odhadované náklady na kompostovanie BRKO prerátané na domácnosť:                                     
pri zakúpení alebo vyrobení kompostéra doma, menej ako 10 € ročne.  
 

 Od 1. januára 2021 má Obec Smilno podľa zákona o odpadoch povinnosť zabezpečiť 
pre občanov obce triedený zber BRKO. V prílohe tohto listu Vám zasielame návratku - čestné 
prehlásenie o kompostovaní BRKO v domácnosti. Žiadame vás o doručenie tejto návratky 
v termíne do 18.12.2020 na obecný úrad v Smilne, alebo scan na ou@smilno.sk.  

Domácnostiam, ktoré do 18.12.2020 návratku obecnému úradu v Smilne nedoručia, bude 
obec /zberová spoločnosť/ zabezpečovať zber a likvidáciu BRKO -  (1. spôsob), bude im teda 

účtovaný podstatne vyšší poplatok za zber a likvidáciu odpadu za kalendárny rok. 
 Domácnostiam, ktoré do 18.12.2020 návratku obecnému úradu v Smilne doručia, nebude 

obec zabezpečovať zber a likvidáciu BRKO - (2. spôsob), teda im bude účtovaný rovnaký 
poplatok za zber a likvidáciu odpadu za rok ako doteraz, a zvyšky z kuchyne aj naďalej 
poslúžia ako krmivo pre domáce zvieratá a ostatné BRKO skončí doma v komposte. 

 

Správajme sa zodpovedne k našej planéte a zároveň ekonomicky k našej peňaženke. 
kompostovanie doma ušetrí náklady každému z nás. 

 
        Bc. Vladimír Baran 

                                                                 starosta 
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