
Obec Tichý Potok 
 

INFORMÁCIA K TRIEDENIU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU 
 

Vážení občania, 

novelizáciou Zákona č. 79/2015 Z. z. vzniká obciam povinnosť vykonávať triedený zber biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností s účinnosťou od 1. 1. 2021. Obecné 
zastupiteľstvo v Tichom Potoku schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Tichý Potok č. 1/2021  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tichý Potok, 
podľa ktorého do zmesového komunálneho odpadu (popolnice) už nemôžeme vyhadzovať odpad, 
ktorý sa dá kompostovať alebo inak využiť. 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na: 

a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,  
c) jedlé oleje a tuky z domácností. 

Každá domácnosť v obci si bude svoj biologicky rozložiteľný odpad sama spracovávať, čo potvrdí 
podpisom na čestnom vyhlásení. Obecné zastupiteľstvo v Tichom Potoku schválilo pre každú 
obývanú domácnosť kúpu 7-litrového vedierka, ktoré je určené na prenášanie kuchynského odpadu 
z domácnosti na vami vytvorené kompostovisko.  V rámci jarného a jesenného upratovania obec 
umožňuje uskladnenie odpadu zo strihania a orezávania krovín a stromov na mieste na to určenom –
vo veľkom zelenom kontajneri pri futbalovom ihrisku. Tento odpad nesmie obsahovať kovové časti. 

Domácnosti v našej obci majú rôzne možnosti na využitie biologicky rozložiteľného odpadu - využitie 
dreveného odpadu na vykurovanie, odpad zo záhrad je možné kompostovať, kuchynský odpad je 
možné skrmovať hospodárskymi zvieratami alebo kompostovať.  Nie je predpísané, ako má 
kompostér vyzerať. Môžete si ho kúpiť alebo jednoducho vyrobiť. Dbajte na to, aby ste ho umiestnili 
na svojom pozemku tak, aby neobťažoval susedov (zápach, hmyz). Dôležité je, aby sa takýto odpad už 
nenachádzal v zmesovom odpade, t. j. v popolnici. Dodržiavanie vyššie citovaného všeobecného 
záväzného nariadenia o odpadoch sa bude vyžadovať a kontrolovať. Je v záujme nás všetkých, aby 
sme si chránili životné prostredie a neprispievali k ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov za odvoz odpadu. 

Čo môžeme kompostovať: 

- suroviny rastlinného a živočíšneho pôvodu a zvyšky jedla, staré pečivo 
- šupy z čistenia zemiakov, zeleniny alebo ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny 
- papierové vrecká znečistené od potravín 
- potraviny po dobe spotreby alebo inak znehodnotené potraviny 
- triesky, piliny 
- záhradný odpad, napr. trávu, lístie, konáriky a pod. 
 
Ako separovať použitý olej a tuk 

Vychladnutý, čiastočne vyčistený olej z panvice alebo fritézy vlejte do čistej a suchej plastovej fľaše. 
Do tej istej fľaše môžete zbierať všetky druhy použitých rastlinných olejov a živočíšnych tukov. 
Nádoby s olejom môžete uskladniť doma a odovzdať ich do výkupu. Výkup oleja sa uskutočňuje 2 x 
ročne spolu s výkupom papiera. Termín výkupu je vyhlásený v miestnom rozhlase. Druhou 
možnosťou je nádoby s olejom uložiť do hnedých zberných nádob na zbernom mieste v obci, odkiaľ 
sú odvážané 1 x mesačne.  
 

Trieďme, kompostujme, nevytvárajme čierne skládky v prírode. 
 Ide o naše zdravie. Ďakujeme, že ste zodpovední.  

 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia 


