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1. Úvod – legislatíva v nakladaní s bioodpadmi
1.1. Zoznam platných právnych predpisov odpadového hospodárstva týkajúcich sa biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO)
Zákon č. 223/2001 Z. z.o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloţenie odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o poplatkoch“)
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 283/2001 Z. z o vykonaní niektorých ustanovení
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 283/2001 Z. z.)
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 284/2001 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. autorizácii, o
vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na
vydanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení neskorších predpisov
Súčasne je pre Slovenskú republiku záväzná legislatíva EÚ. Členstvom SR v tomto integračnom
zoskupení sa rozšírilo plnenie povinnosti SR o záväzky členskej krajiny.
Základný právny rámec hospodárenia s biologicky rozloţiteľným odpadom (BRO) vychádza
z ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých
smerníc.
Ďalšími právnymi predpismi týkajúcimi sa BRO sú :
Zelená kniha o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii (KOM(2008)811 v konečnom
znení)
1999/31/ES : Smernica Rady z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov, ktorá určuje členským štátom
skládkovať v roku 2016 iba 35 % BRO z úrovne roku 1995
Nariadenie č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú
zdravotné predpisy týkajúce sa ţivočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú
spotrebu .
Ustanovenia v legislatíve odpadového hospodárstva týkajúce sa BRKO



§ 2 ods. 14 zákona
o odpadoch
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„Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých
pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania
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alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z
domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám
na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na
parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti,
najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi
sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a
priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení„

. . . z uvedeného vyplýva, že BRKO je súčasťou komunálnych odpadov . . .



Príloha č. 1
k vyhláške č.
284/2001 Z. z.

tzv. zelený odpad
20 02 01 biologicky rozloţiteľný odpad zo záhrad parkov a cintorínov
20 03 02 odpad z trhovísk (odpad z ovocia, zeleniny, okrasných kvetín...)
tzv. kuchynský odpad
20 01 08 biologicky rozloţiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 25, 26 jedlé oleje a tuky
iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady
20 01 01 papier a lepenka
20 01 11 textilie
20 01 37, 38 drevo
20 03 04 kal zo septikov

. . . ide o konkrétne druhy (zložky) BRKO. . .



§ 18 ods. 3 písm. „Zakazuje sa zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov
m/ zákona o
vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
odpadoch
fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu“

. . . z uvedeného vyplýva, že ide o všeobecný zákaz zneškodňovania BRKO – ale len tzv. zeleného
odpadu pre všetky subjekty (obce, občanov, právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov) . . .



§ 3 písm. b) zákona „Účelom odpadového hospodárstva je zhodnocovať odpady ich recykláciou,
o odpadoch
opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných
surovín.“
4
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. . . z uvedeného vyplýva, že prioritou pri odpadoch, ktoré už vznikli - je ich navrátenie do výrobného
cyklu a získanie využiteľného produktu (v prípade BRKO – je ním kompost, bioplyn ) . . .



§5
ods. 4 zákona o
odpadoch

„Záväzná časť programu Slovenskej republiky a záväzná časť programu kraja
obsahujú opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov“.



§5
ods. 1 písm. d)
vyhlášky č.
283/2001 Z. z.

„Záväzné časti programov obsahujú opatrenia na znižovanie množstva
biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov
vyjadreného v jednotkách hmotnosti vo východiskovom a cieľovom roku s
cieľom dosiahnuť znižovanie množstva ukladaných odpadov na skládky
odpadov takto:
1.

2.

3.

do 9 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa zníži množstvo
skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 75 % z
celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov vzniknutých v roku 1995,
do 12 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa zníži množstvo
skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 50 % z
celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov vzniknutých v roku 1995,
do 19 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa zníži množstvo
skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z
celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov vzniknutých v roku 1995“.

. . . z uvedeného vyplýva, že aj koncepčný dokument, akým je Program odpadového hospodárstva
musí riešiť znižovanie zneškodňovania BRKO skládkovaním, či už na štátnej úrovni, úrovni kraja
ako aj každý pôvodca, ktorý má povinnosť vypracovať tento program . . .



§ 2 ods. 6 zákona
o odpadoch

„Za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nepovažuje zariadenie, ktorého
ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton.“



§ 7 ods. 1 písm. c)
zákona o
odpadoch

„Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.„



§ 18 ods. 1 zákona
o odpadoch

„Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný
chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.“

. . . z uvedeného vyplýva, že akýkoľvek subjekt (obec, komunitné spoločenstvo...) môže zriadiť bez
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súhlasu príslušného orgánu štátnej správy kompostovisko s uvedenou ročnou produkciou
kompostu za dodržania všeobecných zásad ochrany životného prostredia a zdravia ľudí . . .



§ 2 ods. 1 zákona
o poplatkoch



§ 80 ods. 1 zákona
odpadoch

„Poplatok za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko platí posledný držiteľ
odpadu (ďalej len "poplatník"). Poplatníkom za komunálny odpad je obec.
Poplatníkom je aj prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska, a to aj vtedy, ak
skládka alebo odkalisko je na jeho pozemku.“

„ Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto zákonom
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou„
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6
ďalšie
f)neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9
ďalšie
s) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40 c



§ 80 ods. 3 písm. a)
zákona o odpadoch

„ Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c), f) a s)
prejednáva obec.“
. . . z uvedeného vyplýva, že obec prejednáva priestupky (vrátane ukladania pokút) občanov, ktorí
nenakladajú s komunálnym odpadom a teda aj s BRKO v súlade so zákonom a všeobecne
záväzným nariadením obce . . .
Do roku 2010 sú samosprávy v zmysle Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. povinné vytvoriť
podmienky na separovaný zber biologicky rozloţiteľných odpadov, vrátane kuchynských odpadov.
Táto povinnosť v dôsledku absencie dopracovaného systému separácie má odloţenú účinnosť
a z tohto dôvodu bol iniciovaný návrh na vypracovanie novej smernice o nakladaní s biologickým odpadom.
Návrh novej smernice o nakladaní s biologickým odpadom od roku 2010
Výbor Európskeho parlamentu pre životne prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
svojou správou A7-0203/2010 zo dňa 16.6.2010 vyzval Európsku Komisiu na vypracovanie osobitnej
smernice týkajúcej sa biologického odpadu. Smernica by mala zahŕňať zavedenie povinného
systému separovaného zberu odpadu, recykláciu biologického odpadu, klasifikáciu rôznych typov
kompostu z biologického odpadu podľa kvality.
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Vypracovanie osobitnej smernice týkajúcej sa biologického odpadu by okrem iného zahŕňalo:
zavedenie povinného systému separovaného
zberu odpadu pre členské štáty s výnimkou
prípadov, keď by takýto systém nebol
vhodným riešením z environmentálneho
a hospodárskeho hľadiska,
recykláciu biologického odpadu,
klasifikáciu rôznych typov kompostu z
biologického odpadu podľa kvality.
Výbor v predloţenej správe pripomína, ţe budúci
právny rámec Európskej únie by mnohým členským
štátom poskytol právne usmernenie a objasnenie
a podnietil by ich, aby investovali do oblasti
nakladania s biologickým odpadom. Nová smernica
by mala podporiť členské štáty pri zavádzaní
systémov separovania odpadu a stanoviť záväzné a ambiciózne ciele týkajúce sa recyklácie tohto odpadu.
Správa uvádza, ţe šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva na roky 2001 – 2010 prijatý
22. júla 2002 zaviazal Komisiu, aby vypracovala právne predpisy pre biologicky rozloţiteľný odpad ako
prioritné opatrenie na dosiahnutie cieľa trvalo udrţateľného vyuţívania prírodných zdrojov a odpadu a
nakladania s nimi, avšak ani po uplynutí ôsmych rokov sa stále nepripravuje ţiaden legislatívny návrh, čo
je neprijateľné.
Komisia by v smernici o nakladaní s biologickými odpadmi mala navrhnúť zdokonalený systém
nakladania s biologickým odpadom, pokiaľ ide o recykláciu separovane zbieraného biologického odpadu,
vyuţívanie kompostovania na poľnohospodárske a na ekologické účely, moţnosti
mechanického/biologického spracovania a vyuţitie biologického odpadu ako zdroja na výrobu energie.
Z tohto hodnotenia vplyvu by mala vychádzať príprava nového právneho rámca Európskej únie pre
biologicky rozloţiteľný odpad.
Osobitná smernica o nakladaní s biologickým odpadom by bola kľúčovým pilierom na uplatňovanie
zásad vyplývajúcich z rámcovej smernice o odpade a iných smerníc týkajúcich sa nakladania s odpadom
vo všeobecnosti. Sústredením všetkých čiastkových pravidiel týkajúcich sa nakladania s biologickým
odpadom do jedného legislatívneho aktu by sa zvýšila zrozumiteľnosť, dosiahlo by sa zjednodušenie
a právna istota v tejto oblasti, čím by sa zaručila dlhodobá dôvera verejných a súkromných investorov.
Nie je ţiadúce predpisovať najprínosnejšiu alternatívu nakladania s odpadom, keďţe existuje
mnoţstvo premenných a miestnych podmienok, ktoré je potrebne zohľadniť. Okrem toho by sa nemali
ohroziť uţ vynaloţené investície členských štátov. Smernica o nakladaní s biologickým odpadom by preto
mala umoţniť určitú mieru pruţnosti, aby sa v konkrétnych prípadoch dalo určiť najlepšie riešenie
7
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z environmentálneho a ekonomického hľadiska. Stanovenie noriem pre konvergenciu v oblasti ţivotného
prostredia je však podstatné pre nasmerovanie nových investícií.
Jedno z opatrení by sa malo prijať ohľadom separovaného zberu biologického odpadu v takej miere,
aby oddelenie biologického odpadu od iných druhov odpadu mohlo zabrániť znečisteniu a pomôcť
dosiahnuť cieľ získať vysokokvalitný kompost, poskytnúť kvalitné materiály na recykláciu biologického
odpadu a zlepšiť efektívnosť energetického zhodnotenia. Separovaný zber odpadu by preto mal byť
povinný. Členské štáty by však mohli byť vyňaté z tejto povinnosti v prípade, ţe takýto zber nie je
uskutočniteľný alebo nie je najlepšou alternatívou z environmentálneho či ekonomického hľadiska
(napríklad ak logistika separovaného zberu neumoţňuje zabrániť znečisteniu biologického odpadu alebo
ak výstavba infraštruktúry na separovaný zber nie je z hľadiska ţivotného prostredia opodstatnená vo
vidieckych alebo riedko osídlených oblastiach).
Regulácia biologického odpadu nemá význam iba z hľadiska ţivotného prostredia, ale aj z hľadiska
fungovania vnútorného trhu, pretoţe dnes sme v situácii, keď kompost vyprodukovaný z biologického
odpadu moţno povaţovať za odpad na jednom mieste a za produkt na inom mieste. V tomto prípade treba
politiky členských štátov tieţ harmonizovať prostredníctvom osobitnej smernice o biologickom odpade.
Sústredenie rôznych rozdrobených pravidiel o biologickom odpade v spojení s novými pravidlami
v jednej osobitnej smernici o nakladaní s biologickým odpadom by umoţnilo efektívnejšie riadiť zdroje
a zníţiť náklady na nakladanie s nim. Umoţnilo by to tieţ obnoviť organickú hmotu v pôdach a zníţiť
pouţívanie chemických hnojív, pomohlo by to členským štátom dosiahnuť ciele, ako je obmedzenie
ukladania biologického odpadu na skládkach, podporiť separovaný zber, ozrejmiť situáciu, kedy sa materiál
vyrobený z biologického odpadu povaţuje za produkt, a podporiť technologickú inováciu a tvorbu
pracovných miest v súlade so stratégiou EU 2020.
Podľa názoru výboru v súčasnej hospodárskej kríze nesmú európske inštitúcie upustiť od svojho cieľa
byť lídrom v environmentálnych otázkach a ani obmedziť svoje ambície v tomto smere. Súčasný stav v EU,
v ktorom sa veľká časť odpadu umiestňuje na skládkach, nesmie pokračovať. Hoci sa táto alternatíva zo
začiatku môţe javiť ako najlacnejšia, v skutočnosti je to vzhľadom na dlhodobé náklady ta najdrahšia
moţnosť, ktorá nijako nepomáha dosahovanie našich cieľov z hľadiska boja proti zmene klímy
a neumoţňuje pouţívanie biologického odpadu ako zdroja. Zasadzovaním sa o súbeţný separovaný zber
zapájame občanov do nového prístupu k ţivotnému prostrediu a zároveň zniţujeme náklady
a podporujeme zhodnocovanie biologického odpadu ako produktu.
S rastom hospodárstva EU a rozširovaním jej územia sa neustále produkujú zvyšujúce sa mnoţstvá
odpadu. Ročné mnoţstvo biologického odpadu vyprodukovaného v EU sa odhaduje na 76,5 aţ 102
milióna ton potravinového a záhradného odpadu a 37 milión ton z potravinárskeho a nápojového
priemyslu.
Prvoradou úlohou musí byť predchádzanie vzniku odpadu/jeho zniţovanie, z čoho vyplývajú významné
environmentálne a hospodárske prínosy. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom právnych predpisov
8
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a zvyšovania informovanosti verejnosti. Očakáva sa, ţe európski občania, ktorým sa bude vštepovať
moderný a angaţovaný prístup k ţivotnému prostrediu, napomôţu k dosiahnutiu tohto cieľa.
Predchádzanie vzniku odpadu by sa malo chápať v širšom zmysle, čo znamená, ţe najlepší odpad je taký,
ktorý neexistuje alebo nevznikne.
Ďalším strategickým cieľom politiky odpadového hospodárstva musí byť premena EU na recyklujúcu
spoločnosť. Obrovské mnoţstvo kaţdodenne vyprodukovaného odpadu v EU nemoţno jednoducho
premrhať. Biologický odpad zohráva dôleţitú úlohu v boji proti zmene klímy a ponuka cenný potenciál
v zmysle ochrany pôdy a podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie, a preto je významným
faktorom v zhodnocovaní takéhoto mnoţstva odpadu. To znamená, ţe trvalo udrţateľný rozvoj je moţné
podporovať prostredníctvom efektívneho riadenia zdrojov.

1.2. Štrukturálna a regionálna politika EÚ
Štrukturálna a regionálna politika Európskej únie sa začala vyvíjať postupne a jej cieľom bola
podpora rozvoja chudobnejších členov únie v jednotlivých oblastiach. Táto politika je zameraná na
racionálne vyuţívanie zdrojov a rovnováţne usporiadanie všetkých hospodárskych i sociálnych funkcií
sídiel a regiónov, vyváţený hospodársky a sociálny rozvoj, ako aj ekologickú rovnováhu územia a ochranu
ţivotného prostredia. Slovenská republika, ako nový členský štát EÚ po prvýkrát čerpala finančné
prostriedky z fondov EÚ v oblasti politiky súdrţnosti (kohéznej politiky) na základe dokumentu Rámec
podpory Spoločenstva v rokoch 2004 - 2006, t. j. v skrátenom programovom období, ktoré sa pre pôvodné
členské štáty EÚ 15 začalo uţ v roku 2000. Programové obdobie 2007 - 2013 je teda pre Slovenskú
republiku prvým programovým obdobím, v ktorom bude mať moţnosť vyuţívať zdroje z fondov EÚ v
priebehu celého jeho trvania, a to na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec.
1.3. Program hospodárského a sociálneho rozvoja mesta Lučenec na roky 2006-2013
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je strednodobým programovacím
dokumentom, ktorý na základe dôkladnej analýzy prostredia (vymedzeného regiónu) stanovuje ciele a
náčrt postupov na ich dosiahnutie. PHSR patrí do sústavy dokumentov, na základe ktorých sa uskutočňuje
regionálny rozvoj na území Slovenska. Cieľom týchto nástrojov rozvoja regiónu je identifikácia reálnych
potrieb územia, stanovenie jasných cieľov, a určenie vecnej a časovej postupnosti jednotlivých krokov na
ich dosiahnutie.
Mestu vyplýva zo zákona 539/2008 Z. z. §12 písmeno b) okrem iného aj úloha vypracovania,
schvaľovania, pravidelného vyhodnocovania a plnenia PHSR. Z tohto dôvodu sa mesto Lučenec zapojilo
do projektu Spoločne za Novohrad, cieľom ktorého bolo vypracovanie PHSR pre mestá Lučenec, Poltár,
Veľký Krtíš, Modrý Kameň a Fiľakovo.
Kaţdé zo zainteresovaných miest vytvorilo vlastný projektový tím, ktorý následne spolupracoval s
občanmi, volenými predstaviteľmi, odbornou pracovnou skupinou a konzultačným konzorciom.
Projektový tím Mesta Lučenec vytvoril analytickú časť dokumentu. Táto časť bola vypracovaná na
základe informácií príslušných oddelení Mestského úradu, prípadne ďalších zainteresovaných inštitúcií.
9
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Aby bol zdroj údajov čo najširší zapojil projektový tím uţ v tejto fáze projektu aj občanov. S pomocou
študentov Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre a riaditeľov základných škôl v
Lučenci zrealizoval anketový prieskum. Najčastejšie vyskytujúce sa poţiadavky (s výnimkou tých, ktoré
vyplynuli aj zo štatistických údajov) tohto prieskumu sú zhrnuté pri jednotlivých podkapitolách v časti „Čo
na to občania?“. Z celkového počtu 550 dotazníkov pre občanov sa vrátilo na spracovanie 200 z 25
dotazníkov pre poslancov mestského zastupiteľstva sa vrátili 4. Tieto údaje boli vytriedené do SWOT
analýzy podľa toho či sú silnou stránkou mesta a dajú sa vyuţiť pri jeho ďalšom rozvoji alebo naopak sú
slabou stránkou, ktorú treba odstrániť.
Projektový tím počas trvania projektu niekoľkokrát zvolal zainteresované inštitúcie za účelom
pripomienkovania predbeţných výstupov. Výsledky činnosti projektového tímu boli zasielané
konzultantskému konzorciu, ktoré na základe nich pripravilo problémovú analýzu a konečné výstupy.
Dôvodom voľby tejto metodiky bolo vytvorenie jasnej koncepcie, ktorá by odráţala skutočný stav v
meste a zároveň bola dielom čo najširšieho počtu občanov.
V rámci projektu bola navrhnutá aj koncepcia systému hodnotenia a zmien PHSR. Tento dokument
zabezpečí aby PHSR bol „ţivým“ dokumentom.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol aktualizovaný v roku 2009 a je k nahliadnutiu na
Mestskom úrade v Lučenci, odbor regionálneho rozvoja alebo na webovej stránke mesta Lučenec.

2.

Oblasti nakladania s odpadmi v
odpadového hospodárstva SR

Slovenskej republike podľa Programu

2.1. Ciele nakladania s BRO do roku 2010 podľa Programu odpadového hospodárstva
Do roku 2010 dosiahnuť 50 %-tný podiel materiálového zhodnotenia komunálnych biologicky
rozloţiteľných odpadov
Opatrenia:
 podporovať všetky formy materiálového zhodnocovania (domáce, komunitné, priemyselné),
 doriešiť technicko-organizačné zabezpečenie zberu biologicky rozloţiteľnýc odpadov z
domácností a siete hotelových reštauračných zariadení (20 01 08),
 vytvoriť podmienky zabraňujúce kontaminácii biologicky rozloţiteľných odpadov škodlivinami a
spracovať receptúry pre celoročné kompostovanie,
 postaviť priemyselné kompostárne pre Bratislavu, Košice a iné väčšie mestá s ohľadom na
miestne podmienky (počet obyvateľov, prevaha výstavby ...),
 komplexne riešiť uplatnenie kompostov na trhu a zvyšovať mieru ich zhodnotenia spracovaním
na substráty.
 zvyšovať mnoţstvo biologicky rozloţiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov zhodnocovaného
aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn)
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Do roku 2010 znížiť množstvo biologicky rozloţiteľných komunálnych odpadov
zneškodňovaných na skládkach o 20 % oproti roku 2005
Opatrenia:
 zaviesť systém evidencie a kontroly nakladania s biologicky rozloţiteľnými odpadmi v
komunálnych odpadoch mestách a obciach,
 vytvoriť podmienky na získavanie vstupnej suroviny pre celoročné kompostovanie,
 vytvoriť komplexnú infraštruktúru na materiálové zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných
odpadov kompostovaním.

3. Biologicky rozložiteľné odpady
Definícia biologicky rozložiteľných odpadov
Podľa vyhlášky č. 283/2001 Z.z. O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, § 23, ods. (5) :
Biologicky rozloţiteľné odpady sú odpady, ktoré sú schopné rozloţiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym
spôsobom, ako sú napríklad odpady potravín, odpady z papiera a lepenky, odpady zo záhrad, parkov a
pod.
Podľa vyhlášky MŢP SR č.284/2001 Z.z. O Katalógu odpadov sa potom jedná o tieto skupiny odpadov z
komunálnej a priemyselnej sféry :
Č. druhu odpadu
Názov druhu odpadu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
02 01 01
kaly z prania a čistenia
02 01 03
odpadové rastlinné tkanivá
02 01 07
odpady z lesného hospodárstva
02 03 01
kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
02 03 04
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 03 05
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 04 01
zemina z čistenia a prania repy
02 04 02
uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
02 04 03
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 07 01
odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
02 07 04
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 07 05
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 07 99
odpady inak nešpecifikované
03 01 01
odpadová kôra a korok
03 01 05
piliny,hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy
03 03 01
odpadová kôra a drevo
03 03 07
mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
11
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03 03 08
10 01 03
15 01 03
17 02 01
19 08 01
19 08 05
19 08 12
19 08 14
19 09 01
19 12 01
19 12 07
19 12 12
20 01 08
20 01 38
20 02 01
20 03 02

odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
obaly z dreva
drevo
zhrabky z hrablíc
kaly z čistenia komunálnych vôd
kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11
kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13
tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
papier a lepenka
drevo iné ako uvedené v 19 12 06
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu
biologicky rozloţiteľný kuchynský a reštauračný odpad
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
biologicky rozloţiteľný odpad
odpad z trhovísk

Charakteristika jednotlivých druhov BRKO :
Oblasť pôvodu
Údrţba verejnej zelene

Pokosená tráva, vypletá burina, zhrabané suché lístie, orezané konáre,
vyrúbané stromy

Záhrady obyvateľov

Pokosená tráva, vypletá burina, zhrabané suché lístie, orezané konáre,
zvyšky zeleniny

Príprava jedál a stravovanie

Kuchynské odpady surové (rastlinného pôvodu, tepelne neupravované)
kuchynské odpady zmiešané (tepelne upravované, ţivočíšne)

Domácnosti

Kuchynské odpady surové (rastlinného pôvodu, tepelne neupravené),
kuchynské odpady zmiešané (tepelne upravené, ţivočíšne)

Trţnice

Zvyšky ovocia a zeleniny, tepelne nespracované

Separovaný zber – dotrieďovanie Vyseparovaný papier vhodný na recykláciu (uţ recyklovaný alebo
papiera
drobné kusy)

Podiely jednotlivých druhov BRO sú stanovené percentuálne podľa skúseností organizácie zodpovednej za
údrţbu verejnej zelene (viď nasledujúci graf).
Znázornenie podielu jednotlivých druhov BRO na celkovom objeme.
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Celkové mnoţstvo je vypočítané ako 38% - ný podiel z celkovej produkcie komunálnych odpadov
mesta/regiónu.
Tvorba BRO :
Biologicky rozloţiteľné komunálne odpady sa tvoria v týchto oblastiach :









Z údrţby verejnej zelene, záhrad, parkov a cintorínov
Z údrţby zelene a záhrad obyvateľov rodinných domov
Z prípravy a zvyškov jedál
Z domácností
Z trţníc
Zo záhrad obyvateľov mimo obytných zón
Z dotrieďovania separovaného papiera
areálov skládok v jednotlivých lokalitách.

Slovník pojmov týkajúcich sa BRO:
aeróbne kompostovanie - kompostovanie za dostatočného prístupu vzduchu nevyhnutného pre rozvoj
aeróbnych mikroorganizmov potrebných pre rozklad organických látok;
anaeróbna digescia - premena biologicky rozloţiteľného odpadu, bez prístupu vzduchu, pomocou
metanogénnych baktérií, pri ktorej vzniká bioplyn a zvyšok - digestát
biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) - biologicky rozloţiteľný odpad - napr. zvyšky z
ovocia a zeleniny, zvyšky jedál, pokosená tráva, zhrabané lístie, orezy zo stromov, a aj drevo, papier
biologicky rozložiteľný odpad (bioodpad, organický odpad)(BRO) - akýkoľvek odpad, ktorý podlieha
anaeróbnej a aeróbnej dekompozícii, ako je napríklad jedlo a záhradkársky odpad, ako aj papier a kartón;
bioodpad kuchynský - biologicky rozloţiteľný odpad z kuchyne - zvyšky z ovocia a zeleniny, zvyšky jedál,
varená strava, chlieb,zvyšky pouţitého jedlého oleja, mäso a mliečne výrobky a pod. Obsahuje veľa
dusíkatých látok (bielkoviny a pod.).
13
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bioodpad zelený - biologicky rozloţiteľný odpad zo záhrad, parkov, cintorínov - pokosená tráva, orezy
stromov, konáre, zhrabané lístie, drevná šitepka, burina a pod. Podľa zloţenia obsahuje veľa uhlíkatých
látok (napr. konáre, drevná štiepka a pod.), alebo veľa dusíkatých látok (napr. pokosená tráva ...)
bioplyn - produkt rozkladu bioodpadu bez prístupu vzduchu pomocou mikroorganizmov; výsledný produkt
anaeróbnej digescie (splyňovania bioodpadu); obsahuje : 55 - 70 % CH4, 27 - 44 % CO2, 1 - 3 % H2, 0,1 1 % H2S
bioplynová stanica - technologický celok, ktorý spracováva bioodpad formou anaeróbnej digescie a
produkuje tak bioplyn a digestát
celkový dusík - súčet všetkých foriem dusíka (NH3, NH4, NO3, NO2);
hygienizácia - proces, pri ktorom sa pôsobením vysokej teploty a času odstraňujú patogénne
mikroorganizmy z bioodpadu. Podľa Nariadenia ES/1774/2002 musí byť kuchynský bioodpad
hygienizovaný po dobu min. 1 hod. pri teplote min. 70 °C a pri max. veľkosti častíc 12 mm
hygienizačná jednotka - zariadenie na hygienizáciu bioodpadu
hygienizačný proces - odstraňuje alebo vedie k významnému zníţeniu obsahu patogénnych
mikroorganizmov, a tým i k redukcii zdravotného rizika spojeného s aplikáciou;
kompost - organické hnojivo, vznikajúce kompostovacím procesom, farby hnedej, sivohnedej aţ čiernej,
drobovitej aţ hrudkovitej štruktúry, bez nerozpojiteľných častíc, majúci deklarované kvalitatívne znaky;
kompostovací proces - prirodzený biochemický proces, pri ktorom z pôvodných organických látok pod
vplyvom ţivých organiznov, obzvlášť mikroorganizmov, vzniká organické hnojivo – kompost;
technológia kompostovania - postup výroby kompostu zahŕňajúci hlavne prípravu surovín, postup ich
naváţania a úpravu zakládky, spôsob a termín prekopávok, zavlaţovanie, minimálne teploty a doby pre ich
udrţanie a celkovú dobu dozrievania;
termofilný - s optimom teplôt medzi 45 – 70°C;
zakládka - zmes surovín organického pôvodu zaloţená v rovnakom termíne;

4. Zdôvodnenie potreby nakladania s BRO
4.1. Legislatívne dôvody
Právne predpisy odpadového hospodárstva postavili v roku 2006 pred obce novú výzvu vo forme
represívneho nástroja na obmedzenie skládkovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
v súlade so stratégiou Európskeho spoločenstva stanoveného predpismi o skládkach odpadov.
Jedná sa o zákaz zneškodňovať biologicky rozloţiteľný odpad:
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-

zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych zdruţení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Uvedeným zákazom
sa vylúčilo zneškodňovanie akéhokoľvek „zeleného bioodpadu“.
samosprávy sú v zmysle zák. 223/2001 Z.z. A súvisiacich predpisov povinné aktívne
sa zaoberať problematikou separovaného zberu pri nakladaní s odpadmi od roku 2001.
do roku 2010 sú samosprávy v zmysle zák. 223/2001 Z.z. povinné vytvoriť podmienky
na separovaný zber biologicky rozloţiteľných odpadov, vrátane kuchynských odpadov.
Táto povinnosť v dôsledku absencie dopracovaného systému separácie má odloženú účinnosť
biologicky rozloţiteľné odpady z údrţby zelene je zakázané zneškodňovať od 1.1.2006, je preto
potrebné nájsť riešenia iného nakladania s nimi – zhodnocovania.
legislatívne sú vytvorené a mestá a obce plne uplatňujú v praxi finančné mechanizmy
na úhradu nákladov, spojených so zabezpečením separovaného zberu vybraných druhov komodít
(Recyklačný fond- obligatórne platby, oprávnené organizácie – platby za plnenie záväzných limitov
zhodnocovania odpadov z obalov, Legislatíva – miestne poplatky za nakladanie s odpadmi)
program odpadového
pred energetickým.

hospodárstva

uprednostňuje

materiálové

zhodnotenie

odpadov

Súčasne je pre Slovenskú republiku záväzná legislatíva EÚ. Členstvom SR v tomto integračnom
zoskupení sa rozšírilo plnenie povinnosti SR o záväzky členskej krajiny.
Základný právny rámec hospodárenia s biologicky rozloţiteľným odpadom (BRO) vychádza
z ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých
smerníc.
Ďalšími právnymi predpismi týkajúcimi sa BRO sú :
Zelená kniha o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii (KOM(2008)811 v konečnom
znení)
1999/31/ES : Smernica Rady z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov, ktorá určuje členským štátom
skládkovať v roku 2016 iba 35 % BRO z úrovne roku 1995
Nariadenie č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú
zdravotné predpisy týkajúce sa ţivočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú
spotrebu .
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4.2. Ekonomické dôvody
Vyseparovaním vyuţiteľných zloţiek komunálnych odpadov sa zniţuje celkové mnoţstvo zmesových
komunálnych odpadov, ktoré je potrebné zneškodniť na skládke. Zneškodňovanie skládkovaním je
nákladné a cena za túto sluţbu stále rastie. Vyseparovaním časti odpadov sa teda zníţia náklady mesta na
toto nakladanie s odpadmi.
Materiálovým zhodnotením biologicky rozloţiteľných odpadov na surovinu, ktorá sa dá ďalej vyuţiť,
bude pre mesto znamenať jednak úsporu na poplatkoch za nakladanie s odpadmi a tieţ príjmy z ich
predaja resp.úsporu z dôvodu vyuţívania novej suroviny namiesto pôvodnej, ktorú bolo potrebné
nakupovať.
4.3. Trhové dôvody
Biologicky rozloţiteľné komunálne odpady sú na trhu zväčša neobchodovateľné a nevyuţiteľné, avšak
v prípade ich úpravy (napr. štiepkovaním dreva) je moţné niektoré z nich aj predávať.
Osobitnú pozornosť v oblasti odpadového hospodárstva si zasluhujú práve biologicky rozloţiteľné
odpady, ktoré svojím výskytom v komunálnych odpadoch tvoria ich najväčšiu vyuţiteľnú časť. Zavedenie
nového systému nakladania s týmito odpadmi predpokladá posunutie z tradičného, avšak neudrţateľného
prístupu do nového prístupu, zaloţeného na ich vyuţití - zhodnocovaní biologicky rozloţiteľných odpadov.
V súčasnosti najzávaţnejším problémom v oblasti nakladania s BRO je neexistencia podmienok na
separovaný zber BRO a neexistencia zariadenia na zhodnocovanie BRO v mestách. Čiastočne je
zabezpečené nakladanie s BRO z údrţby verejnej zelene.
Ostatné BRO sú naďalej ako súčasť zmesového komunálneho odpadu vyváţané a zneškodňované
skládkovaním na riadenej skládke odpadov. Príčinou tohto stavu je najmä nedostatok finančných
prostriedkov na systémové riešenie nakladania s BRO.
Biologicky rozloţiteľné odpady sú odpady, ktoré podliehajú aeróbnemu alebo anaeróbnemu rozkladu.
Ide o kvantitatívne významnú skupinu odpadov s dopadom na ţivotné prostredie. Zmiešaním komunálneho
odpadu s biologicky rozloţiteľným odpadom a uloţením na skládku odštartujú anaeróbne procesy, ktoré
majú nepriaznivý vplyv na ţivotné prostredie.
Biologicky rozloţiteľné odpady vznikajú nielen v komunálnej sfére, ale aj priemyselnej. Všetky BRO
uvedené ako vhodné na kompostovanie sú kategórie O. Rozmanitosť zdrojov BRO poskytuje široké
moţnosti individuálneho prístupu k nakladaniu s týmto odpadom na miestnej i regionálnej úrovni v
závislosti od výskytu jednotlivých druhov a mnoţstiev BRO.
Existuje veľa známych a osvedčených technológií, pomocou ktorých dokáţeme z bioodpadu vytvoriť
kvalitné organické hnojivo, energiu alebo aj napr. alternatívne palivo. Patria medzi ne napr.:
kompostovanie
o domáce
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komunitné
o komunálne / priemyselné
anaeróbna digescia
o suchá
o mokrá
energetické vyuţívanie
o spaľovanie
o splyňovanie
o kogenerácia
výroba biopalív
o výroba štiepky
o výroba peliet
o výroba brikiet
o alkoholové kvasenie
o reesterifikácia
o

Aj napriek veľkému mnoţstvu bioodpadov vznikajúcich v komunálnej sfére a aj moţných
spracovateľských technológií, sa v SR drvivá väčšina bioodpadu bez ďalšieho vyuţitia zneškodňuje na
skládkach a v spaľovniach komunálnych odpadov. Veľká časť bioodpadu je spaľovaná v domácnostiach /
záhradách alebo vyhadzovaná na nelegálne „čierne“ skládky.
Samosprávy teda rozhodujú, čo sa bude v obci robiť aj s biologicky rozloţiteľnými komunálnymi
odpadmi (BRKO). Ich rozhodnutia však musia byť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v
znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje právne rámce nakladania s odpadmi.
Obec musí zabezpečiť, aby sa bioodpad zo záhrad, parkov a ďalšej zelene vrátane odpadu z
cintorína, tzv. zelený odpad nedostal do zmesového odpadu, pretoţe tento bioodpad nesmie byť
zneškodňovaný na skládkach a v spaľovniach KO.
Obec musí vytvoriť taký systém nakladania s biologickým odpadom, ktorý bude akceptovateľný
pôvodcami odpadov a zabezpečí, ţe tí s ním nebudú nakladať v rozpore so zákonom – ukladaním
na nelegálne (čierne) skládky a spaľovaním na súkromných alebo verejných priestranstvách.
Obce musia zelený odpad zhodnocovať samé, alebo ho poskytnúť na zhodnotenie iným
oprávneným organizáciám.
Od 1.1.2010 musia mať všetky obce v SR zavedený separovaný zber papiera, skla, kovov, plastov
a
Obec je povinná separovať biologicky rozloţiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky
rozloţiteľným odpadom schválenej vládou Slovenskej republiky.
Môţu to dosiahnuť:
Aktívnou podporou domáceho a komunitného kompostovania.
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Zavedením intenzívneho zberu bioodpadu vo všetkých inštitúciách a firmách v obci, ako aj v
domácnostiach, ktoré nechcú alebo nemôţu samostatne kompostovať.
Vybudovaním alebo iniciovaním vybudovania priestoru, kde sa bude tento bioodpad zhodnocovať
(obecné kompostovisko, kompostáreň, bioplynová stanica...).
Nájdením odberateľa a zhodnocovateľa na vyzbieraný BRKO.
Zriadením zberných miest na „zelený odpad“, ktoré budú dostatočne prístupné pre obyvateľov.
Ekonomickým zvýhodnením tých pôvodcov, ktorí sa správajú šetrnejšie k ŢP.
Zvýšenou kontrolou dodrţiavania všeobecne záväzných predpisov zo strany pôvodcov odpadu s
uplatňovaním postihov pre tých, ktorí ich porušujú.
Zavedením informačných systémov o odpadovom hospodárstve v obci
Program odpadového hospodárstva SR pri biologicky rozloţiteľných odpadoch pokladá za
potrebné zabezpečiť účinný systém zberu, najmä na komunálnej úrovni v mestách a vo väčších obciach,
napojený priamo na zariadenie na zhodnocovanie týchto odpadov. Zhodnocovanie BRO nedosahuje v
súčasnosti v SR úroveň zodpovedajúcu vyspelým krajinám EÚ.
BRO pritom vznikajú celoplošne vo veľkých mnoţstvách a vyznačujú sa aj rozmanitosťou zdrojov. Veľký
počet druhov odpadov vhodných na aeróbne spracovanie poskytuje moţnosť vyrábať komposty podľa rôznych
receptúr a s veľmi variabilným zloţením vstupnej suroviny. V SR sa zatiaľ realizuje kompostovanie tradičnými
spôsobmi na otvorených plochách. Investíciu zameranú na špičkovú technológiu, sa v SR nepodarilo doteraz
realizovať. Zariadenia na zhodnocovanie odpadov - umiestňovanie nových zariadení na zhodnocovanie
odpadov sa má riadiť princípom blízkosti a sebestačnosti vo väzbe na ekonomickú efektívnosť.

5. Súčasný stav životného prostredia a nakladanie s odpadmi v meste Lučenec
Nakladanie s komunálnymi odpadmi (KO) je v meste Lučenec riadené v zmysle platnej legislatívy a podľa
schváleného všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) mesta o nakladaní s odpadmi :
VZN o nakladaní s KO a DSO: 3/2007 s účinnosťou od 3.1.2008
Mesto Lučenec malo k 31.12.2009 27 469 obyvateľov a eviduje ročne cca 26 600 poplatníkov za
komunálny odpad.
Údrţbu verejnej zelene na území mesta, kosenie trávnatých plôch, parkov a cintorínov zabezpečuje
spoločnosť SPOOL, a.s. Lučenec, so 100% účasťou mesta., ktorá má všetky platné povolenia v súlade
s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.
Rozloha verejnej zelene mesta je 64 ha, plocha cintorínov je 13 ha. Údrţba verejnej zelene sa skladá
najmä z kosenia, výsadby a starostlivosti o kvetinové záhony, prerezávky drevín a občasného výrubu
stromov. Súčasné nakladanie s BRO rieši SPOOL, a.s. Mesto zatiaľ nerealizuje separáciu záhradného
biologicky rozloţiteľného odpadu, avšak ak občan oznámi tunajšiemu oddeleniu ţivotného prostredia, ţe
18
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má odpad z výrubu, resp. orezávok, mesto zabezpečí odvoz takéhoto odpadu na dočasné miesto uloţenia
s následným zhodnotením odpadu. Celkom bolo na území mesta Lučenec vyprodukovaných 8783,9 t
odpadov. Jedná sa o odpad vyzbieraný od občanov vrátane zmesového komunálneho odpadu od
podnikateľov a od právnických osôb.

5.1. Správa a údržba verejnej zelene na území mesta
Do konca roku 2005 bol zber od občanov riešený prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov,
ktoré sa 2x ročne pristavovali na poţiadanie občanov. Odpad sa likvidoval skládkovaním. Od účinnosti
ustanovenia § 18 ods. 3 písm. m) zákona o odpadoch (od 1.1.2006), ktorým je zakázané zneškodňovať
BRKO zo zelene, je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec o nakladaní s komunálnym
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odpadom a drobným stavebným odpadom zakázané umiestňovať do zberných nádob (a teda aj do
veľkoobjemových kontajnerov) biologicky rozloţiteľný odpad zo záhrad. Občania majú často problémy
s nakladaním s BRO. Väčšie nahlásené mnoţstvá z domácností likviduje po dohode s mestom firma
SPOOL, a.s., ktorá sa stará o zeleň. Takýto stav bol dlhodobo neudrţateľný, vysoko nákladný pre mesto
a nespĺňa legislatívne poţiadavky.
Odbor ţivotného prostredia MsÚ zabezpečuje údrţbu verejnej zelene prostredníctvom firmy
SPOOL, a.s., v ktorej má mesto 100% účasť:
orezávanie a výruby, ošetrovanie drevín a ţivých plotov,
kosenie, hrabanie, naloţenie, odvoz a zhodnotenie odpadu
hrabanie lístia,
oprava detských ihrísk a lavičiek,
údrţba pieskovísk,
rušenie a príprava záhonov a ich výsadba, závlaha,
Podrobnejší rozpis povinností, ktoré musí odbor prostreníctvom tejto organizácie zabezpečovať:
1. Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň:
Strojné kosenie s odvozom pokosenej trávy na 64 ha verejných plôch
2. Zabezpečiť pravidelnú údrţbu a obnovu detských ihrísk – počet 20
3. Zabezpečiť výsadbu drevín: 30 ks vzrastlých a 2500 ks kríkov/rok
4.

Zabezpečenie prevádzky:
4 mestských cintorínov,
dvoch domov smútku v Lučenci a Opatovej (energie, voda),
prevádzky cintorínov (údrţba cintorínov, kosenie, správcovstvo, upratovanie domov smútku,
likvidácia náletov, orezávka a ošetrenie drevín, ošetrenie chodníkov proti burine, príprava a
výsadba záhonov, údrţba výtokových stojanov)
stráţenie cintorínov
Celková rozloha udrţiavaných cintorínskych plôch – 13,3 ha

5.

Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov – 8200 t

6.

Zvýšiť stupeň ochrany ţivotného prostredia formou separovaného zberu odpadu
Podiel vyseparovaných zloţiek z celkového zozbieraného mnoţstva komunálneho odpadu - 10%

7.

Zabezpečiť separovaný zber v rodinných domoch:
Zber vyseparovaných zloţiek z rodinných domov bude realizovaný v posledný vývozný deň v mesiaci.
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Mesto Lučenec sa rozhodlo vybudovať zariadenie na zhodnotenie BRO s kapacitou 3200 t ročne.
BRO bude spracované drvičom a homogenizátorom na zakládku, ktorá bude spracovávaná vo fermentore
a časť bude dozrievať klasickým spôsobom kompostovania na voľných plochách vybudovanej
kompostárne mesta Lučenec.
Na realizáciu zámeru vybudovať kompostáreň bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti , finančná
analýza projektu, inţiniersko-geologický prieskum EIA – posudzovanie vplyvov činnosti na ţivotné
prostredie a projektová dokumentácia. Na základe zákonom stanovených vyjadrení dotknutých orgánov
bolo vydané stavebné povolenie. Uvedené sluţby boli obstarané v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní a vznikli po roku 2007. Tento termín bol podmienkou na oprávnenosť výdavkov v ţiadosti
o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu
Ţivotné prostredie MŢP SR, ktorá bola schválená v roku 2008.
Výstupom projektu bude kompost ako výsledok fyzikálnych a chemických procesov v kompostárni,
ktorý mesto vyuţije pre vlastné potreby na aplikáciu do verejnej zelene. Predpokladané mnoţstvo
vyprodukovaného kompostu v tonách je cca 1050 t/ročne. V rámci infraštruktúry odpadového hospodárstva
v Lučenci v súčasnosti neexistuje podobné zariadenie. Realizáciou projektu sa zabezpečí hospodárenie
Mesta Lučenec s BRO, vrátane reštauračného odpadu tak, aby postačovalo kapacitne, spĺňalo legislatívne
normy a zároveň napĺňalo ciele projektu aj ciele strategických dokumentov, ktorými sú:
Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
POH SR 2006-2010
Národný referenčný strategický rámec – horizontálna priorita Trvalo udrţateľný rozvoj
PHSR mesta Lučenec 2007-2013
PHSR BBSK 2007-2013
POH Mesta Lučenec

Súčasťou projektu je aj informačná a propagačná kampaň, ktorej úlohou je zvýšiť povedomie
a informovanosť občanov a prispieť tak k naplneniu cieľov projektu.
Mesto bude zabezpečovať prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie BRO prostredníctvom
prevádzkovateľa SPOOL, a.s.

5.2. Aktuálne údaje týkajúce sa produkcie a zberu separovaných zložiek odpadu a biologicky
rozložiteľného odpadu v meste Lučenec
obyvateľstvo: na území mesta Lučenec v súčasnom období ţije cca 28 000 obyvateľov, z toho
26 600 poplatníkov za KO
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8 MŠ s počtom 735 detí
MŠ 720 detí,
súkromná MŠ pri zdravotnom zariadení 15 detí
12 ZŠ s počtom 3 234 detí
Základné školy (zriaďovateľ mesto) 1.stupeň 1 020 ţiakov,
2.stupeň 1 660 ţiakov,
Cirkevná ZŠ
1.stupeň
65 ţiakov,
2.stupeň
100 ţiakov
Súkromná ZŠ
1.stupeň
90 ţiakov
Súkromné a štátne gymnázium
2. stupeň
97 ţiakov
Internátna ZŠ s poruchami reči
1. stupeň
113 ţiakov
2. stupeň
89 ţiakov
______________________________________________________________________________
Celkom

1. stupeň

1288 žiakov

2. stupeň

1946 žiakov

plocha udržiavanej verejnej zelene: 64 ha
počet a plocha cintorínov: 4 cintoríny celkovej rozlohy 13,3 ha
množstvo komunálneho odpadu: 8200 t
množstvo vyseparovaných zložiek: 10% z celkového mnoţstva TKO
Mesto Lučenec má zavedený separovaný zber týchto komodít:
o
o
o
o

sklo
papier
plasty
tetrapaky

o
o
o

kovy
elektroodpad
nebezpečný odpad

Kým pre „klasické“ komodity, ktorými sú sklo, papier, plasty a kovy mesto Lučenec zabezpečuje iba
separovaný zber, ich dotriedenie a úpravu, pre bioodpady chce mesto zabezpečiť nielen separovaný zber
týchto odpadov, ale aj ich zhodnocovanie, nakoľko:
o BRO majú svoje špecifické vlastnosti, ktoré nedovoľujú ekonomicky efektívnu prepravu týchto
odpadov na veľké vzdialenosti
o Mnoţstvo BRO s pravidelne sa opakujúcim výskytom z údrţby verejnej zelene vytvára potrebu
pravidelnej manipulácie s týmito odpadmi na mieste ich vzniku
o BRO tvoria v komunálnych odpadoch 35 – 50 %, čo je dostatočný potenciál odpadov na
vybudovanie zhodnocovacieho zariadenia
o Mesto Lučenec potrebuje pri údrţbe mestskej zelene a vytváraní novej mestskej zelene substrát –
kompost, ktorý v súčasnosti nakupuje, po realizácii projektu bude mať mesto kompost z vlastnej
výroby.
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Z vyššie uvedených dôvodov, z potreby dodrţať legislatívne podmienky a z ekonomických dôvodov (
Mesto ušetrí výdavky vynakladané na likvidáciu čiernych skládok, výdavky spoločnostiam na
zneškodňovanie odpadu a v neposlednom rade výdavky na sankcie, ktorým by bolo Mesto vystavené
z nedodrţania zákona o odpadoch ) zabezpečilo projekt na realizáciu kompostárne biologicky
rozloţiteľného odpadu a cez Operačný program Ţivotné prostredie poţiadalo v roku 2008 MŢP SR
o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie kompostárne. Projekt bol schválený a v októbri 2010 bola
ukončená stavba „Lučenec - Kompostáreň BRO“.

Mesto Lučenec v tejto oblasti nakladania s BRO realizovalo nasledovné aktivity:
o
o
o

o
o

vyčlenilo pozemok na účely ďalšieho nakladania s BRO vo forme kompostovania
zabezpečilo vypracovanie dokumentácie pre stavebné konanie
podalo v r.2008 ţiadosť o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom Operačného
programu Ţivotné prostredie o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na výstavbu zariadenia
na zhodnocovanie BRO - kompostárne
výstavba kompostárne začala v roku 2009 z grantu z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu ako aj
vlastných zdrojov mesta
v treťom štvrťroku r.2010 sa pripravuje skúšobná prevádzka a kolaudácia stavby kompostárne

Cieľovou skupinou realizácie projektu zhodnocovania BRO budú:
-

Mesto Lučenec, ktoré zabezpečí plnenie legislatívnych podmienok nakladania s BRO a vytvorí
podmienky na zniţovanie nákladov, spojených so zneškodňovaním odpadov

-

obyvatelia mesta Lučenec, ktorým sa vytvoria podmienky na separovaný zber BRO a na
odovzdanie nimi produkovaných BRO do zhodnocovacieho zariadenia, čím sa vytvorí predpoklad
na zníţenie odpadov zneškodňovaných skládkovaním

-

podnikatelia na území mesta Lučenec, ktorým sa vytvoria podmienky na separovaný zber nimi
produkovaných BRO a ich odovzdanie do zhodnocovacieho zariadenia v súlade s legislatívou

-

turisti, rekreanti, návštevníci mesta Lučenec, ktorí pocítia zvýšenie estetiky krajiny a zlepšenie
stavu ţivotného prostredia elimináciou čiernych skládok odpadov a spaľovania biomasy v meste a
okolí.

5.3. Popis jednotlivých etáp projektu výstavby kompostárne , ktoré už boli realizované
Projekt Kompostáreň pre mesto Lučenec bol realizovaný v dvoch etapách, ktoré boli úzko prepojené
a v niektorých časových reláciách sa navzájom prelínali.
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Aby bol do kompostárne aj následne zabezpečený dostatočný prísun materiálu, bude zavedený
separovaný zber BRO v jednotlivých zloţkách, od vybraných a postupne od všetkých pôvodcov týchto
odpadov.

I.

Etapa

Vybudovanie
kompostárne so zariadením-fermentorom EWA na zhodnocovanie biologicky
rozloţiteľných odpadov riadenou aeróbnou termofilnou fermentáciou v uzavretom priestore s moţnosťou
prekopávania zakládky vo vnútri fermentora s kapacitou pre mesto Lučenec s cieľom vytvoriť podmienky
na zhodnotenie 50 % z celkového mnoţstva vyprodukovaných BRO v cieľovom roku 2011.

AREÁL NOVOVYBUDOVANEJ KOMPOSTÁRNE V LUČENCI

Hala a dozrievacie plochy (juhozápad)

Pohľad na halu (severovýchod)
24

Skladovacie boxy a chladiarenský kontajner

Prístrešky pre techniku
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Retenčná nádrţ

Vjazd do areálu kompostárne a mostová váha

Skladovacie boxy

Obsluţné kontajnery – vrátnica, soc.zariadenia

Nakladač, miešač a drvič biomasy, dopravník, fermentor
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Odplyňovacie potrubie fermentora

II.

Fermentor EWA

Etapa

Vytvorenie podmienok na separovaný zber biologicky rozloţiteľných odpadov zabezpečením
vhodných zberných nádob pre pôvodcov týchto odpadov na území mesta, vrátane kompatibilnej
zberovej techniky.
V praxi sa osvedčilo pouţívať na zber biologických odpadov špeciálne upravené nádoby. Vyuţitie našli pri
centrálnych zberoch bioodpadu, ale aj pri komunitnom kompostovaní.
Nádoby sa líšia od beţných nádob na komunálny odpad týmito rozdielmi:
zvislé rebrovanie proti priľahnutiu bioodpadu k stenám nádoby,
vetracie rozety v spodnej a vrchnej časti nádoby,
veko s vetracími otvormi a strieškou proti zatekaniu do nádoby,
výklopnú mrieţku v spodnej časti nádoby na oddelenie tekutiny od bioodpadu.
Práve špeciálna úprava týchto nádob zabezpečuje moţnosť predĺţenia frekvencie odvozu na 1x za 14 dní.
Toto výrazne zlepšuje ekonomiku zberu. Dokonalé prevetrávanie nádoby má za následok aj zníţenie
hmotnosti bioodpadu aţ o 13%. Nevýhodou sú vyššie investičné náklady v porovnaní s klasickými
nádobami.
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Nádoba na zber kuchynského
odpadu s biodegradovateľným sáčkom
Zberná nádoba na BRO

III.

Etapa

Likvidácia BRO odpadu z reštaurácií, jedální a rodinných domov formou zberu a dopravy do
zhodnocovacieho zariadenia – kompostárne, vybavenej technológiou riadenej aeróbnej fermentácie
Špeciálne nádoby na zber
kuchynského a reštauračného odpadu
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Cieľovým stavom realizácie projektu je „recyklačný“ kruh, kde sa vstupný odpad stáva surovinou, ktorá
sa spracováva na nový spoločensky ţiadaný výrobok

Uskladnenie R13

homogenizácia

Úprava - R12

Prekopávanie

Vrátnica
zhodnocovacieho
zariadenia:
Finalizácia
Odvoz - Využitie R3

Zhodnocovacie
zariadenie
Náraďovňa
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6. Propagácia projektu zhodnocovania BRO
6.1 Všeobecne o spôsoboch v nakladaní s odpadmi
Nakladanie s odpadmi
Aţ 93 % tuhých komunálnych odpadov v SR je "zneškodňovaných" - uloţených na skládkach či
spálených v spaľovniach, len 1,2 % je recyklovaných a 3,3% kompostovaných.
Kompostovanie
Kompostovanie je prírode najbliţší spôsob, ako naloţiť s organickými
zbytkami. Slama, tráva, seno, burina, kvety, lístie, šupky z ovocia a zeleniny a
iné zvyšky z kuchyne a záhradky môţu byť mikroorganizmami rozloţené a
vytvoria kvalitný humus, ktorý je prírodným hnojivom, bohatým na ţiviny. Pôde
tak vrátime to, čo sme pri pestovaní plodín z nej odčerpali.
Ušetríme tak miesto na skládke, lebo bioodpad tvorí
veľkú časť komunálneho odpadu, aţ 30 - 45 %, ušetríme tieţ
poplatky za odvoz odpadu. Ako sa kompostuje? Na prípravu
kompostu sa pouţívajú rozličné rastlinné zvyšky vrátane drevnej
hmoty, ktoré zmiešavame s pôdou v pomere 5:1. Pôda obsahuje
mnoţstvo mikroorganizmov, ktoré podporujú rozklad organickej
hmoty a jej premenu na humus. Ideálnym doplnkom kompostu je
maštaľný hnoj a rašelina, ktorá v komposte udrţiava potrebnú
vlhkosť. Kompost zakladáme na zatienenom mieste, v období
sucha ho pravidelne zavlaţujeme vodou. Po zaloţení kompostu vnútri rýchlo stúpa teplota, ideálna je
35-40 stupňov Celzia, pri ktorej sa vytvára najviac humusu. Povrch kompostu pokrývame pokosenou
trávou alebo iným rastlinným materiálom. Optimálne rozmery pre udrţiavanie kompostu sú šírka do 2m
a výška asi 1m. Dĺţka môţe byť ľubovoľná. Aspoň 1krát do roka kompost prehadzujeme, aby sme ho
prevzdušnili a premiešali. Tým urýchlime jeho dozrievanie.
Domové individuálne kompostovanie

Pokosená tráva
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Výsledkom domového kompostovania je tzv. domáci kompost, aplikovaný na vlastný pozemok, ktorý
nie je predmetom predaja a nie je preto ani povinná jeho certifikácia podľa zákona č. 136/2000 Z.z. o
hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z.z. Rozvoj domového kompostovania si v budúcnosti vyţiada
zlepšenie osvety obyvateľov, ustanovenie pracovníkov obcí s predpísanou kvalifikáciou zodpovedných
za prípravu, realizáciu, rozvoj a funkčnosť systému kompostovania.
Kompostér do rodinného domu

Stredné kompostovanie (obecné, komunitné)
Ide o kompostovanie určitej skupiny (komunity) obyvateľov, ako je napr. záhradkárska osada, miestna
časť obce, obec apod. s produkciou do 10 ton kompostu ročne v kompostárni, ktorá sa nepovaţuje za
zariadenie na zhodnocovanie odpadov, najmä pre tzv. zelený odpad (t.j. odpad s katalógovým číslom
20 02 01 s názvom biologicky rozloţiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov) a pre odpad
s katalógovým číslom 20 03 02 s názvom odpad z trhovísk, pričom v obidvoch prípadoch ide o odpad v
kategórii ”ostatný odpad”. Miesto vybrané pre takéto kompostovanie nespadá pod novú definíciu
zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa Čl. I. bod. 6 zákona č. 24/2004 Z.z, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon o odpadoch.

Spoločné minikompostovisko pri škole, KBV (paneláku)
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Neudeľuje sa súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1
písm. c) zákona o odpadoch, pretoţe ide o zhodnocovanie odpadov v kategórii ostatný odpad bez
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, nakoľko podľa § 2 ods. 16 zákona o odpadoch sa kompostáreň,
ktorej ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton, nepovaţuje za zariadenie na zhodnocovanie
odpadov.
Recyklácia
Tuhý odpad obsahuje veľké mnoţstvo cenných druhotných surovín, ktoré sa
dajú vyuţiť v spracovateľskom priemysle (kovový odpad, odpad z plastov,
sklo, handry, papier...), pri výrobe kompostu (krmiva) a nakoniec zvyšok v
spaľovniach na priame energetické vyuţitie. Vytriedené druhotné suroviny pri
spätnom vyuţití zniţujú energetickú náročnosť výroby ocele, skla ... Získaný
kompost nahradí umelé hnojivá, ktoré sú energeticky náročné. Recyklácia šetrí prírodné zdroje, je i
ekonomicky zaujímavejšia (ale len v tom prípade, ţe štát podporí recykláciu a bude postihovať
neekologické spôsoby nakladania s odpadmi). Dôleţitá otázka je, kde a ako triediť tuhý bytovo komunálny odpad. Najlepšie by bolo hneď v mieste vzniku - v bytoch. Uţ sa vyrábajú rôzne nádoby na
odpady s úpravami na triedenie - viac priehradiek a pod. Stačia dve - na čistý biologický odpad a na
znehodnotený zvyšok, pričom papier, sklené fľaše, plastové fľaše, kov a handry sa dávajú do
špeciálnych kontajnerov alebo odovzdávajú v zberni druhotných surovín. Okrem organizovaného
bytového zberu existujú v zahraničí aj systémy s mechanickým triedením v recyklačných závodoch.
Tento spôsob je však nákladnejší, spôsobuje sa veľké znehodnotenie surovín znečistením a pod.
Čo triediť:
papier - novinový, časopisy, knihy bez tvrdých obalov, zošity,
kartóny, korešpondencia (nie mastný a znečistený papier, obaly zo
škatuľových nápojov a mlieka, alobal, kopírovací papier). Pri
výrobe papiera sa dnes pouţíva aţ polovica odpadového papiera.
Nový papier sa nepouţije na obaľovanie potravín, ale na obaly a
kartóny na prepravu, zošity...

sklo - neznečistené fľaše od nápojov a oleja, poháre zo zaváranín,
ostatné sklenené obaly, rozbité sklo (bez kovových a plastových
uzáverov, nie zrkadlá, ţiarivky, porcelán, mliečne sklo...). Sklo sa po
vyčistení a triedení drví, taví a vyrábajú sa nové fľaše...

textil - takisto sa recykluje na rôzne hrubšie tkaniny, nezabúdajme aj na charitu a starým oblečením
prispejme chudobným ťuďom
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kovový šrot - neznečistené predmety kovové rôznych veľkostí a tvarov (nie chladničky, televízory)

bioodpad - zvyšky z kuchyne, záhradky - môţeme ich pouţiť do
kompostu a zúrodnia tak pôdu, naopak na skládke by len prispievali k
znečisteniu.

plasty - pouţívajú sa materiály: PE-LD polyetylén (s nízkou hustotou),
PE-HD polyetylén (s vysokou hustotou), PP polypropylén, PVC
polyvinylchlorid, PS polystyrén, PET polyetyléntereftalát. Viac ako 60%
obalov z plastu sa pouţíva na balenie potravín a nápojov.

Recyklácia plastov je moţná po veľmi dôkladnom pretriedení, lebo vlastnosti granulátu
získaného z odpadového plastu (látky, z ktorej sa zasa plastový obal vyrobí) sa líšia od vlastností novej
suroviny. Počet recyklácií aj mnoţstvo plastových obalov vhodných k recyklácii je preto obmedzený. PE
sa znovu pouţíva na odpadkové sáčky a odpadové koše, PVC na výrobu tyčí, trubiek, plastový nábytok,
plastové fľaše z PET sa môţu vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky, roztaviť a vyrobiť vlákna na tkaniny a
nábytok. Je moţné spracovávať aj zmiešané a znečistené plastové obaly - nahrádzajú ťaţké topné
oleje pri výrobe cementu či ţeleza, nebezpečné je však, ţe sa pri tom dostáva do ovzdušia veľa nečistôt
a jedovatých látok.

Olovené akumulátory, suché galvanické články, batérie s obsahom ortuti, ortuťové žiarivky a
výbojky, vyradené lieky - po vytriedení ich môţeme špeciálnymi postupmi recyklovať či opatrne
znehodnotiť. Po vyhodení do zmiešaného odpadu by sa stali na skládkach nebezpečným odpadom,
ktorý by ohrozoval prostredie.
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Nezabudnime preto odpad triediť - uţ doma môţeme mať zvlášť
smetný kôš na organický odpad, kam budeme dávať i drobné
papieriky, zvlášť budeme odkladať sklo, na ktoré sú vyčlenené
špeciálne kontajnery, papier, kov a textil budeme odnášať do zberu a
vyhadzovať uţ budeme len nepouţiteľný odpad z plastu a zmiešané
materiály.
6.2. Význam a spôsob propagácie zhodnocovania BRO
Projekt propagácie zhodnocovania biologicky rozloţiteľných odpadov má za úlohu zvýšiť
povedomie vedúcich predstaviteľov samospráv v regiónoch SR a v konečnom dôsledku aj jeho
obyvateľov v oblasti ochrany ţivotného prostredia, napĺňania programu odpadového hospodárstva SR,
nových moţností nakladania s biologicky rozloţiteľnými odpadmi, a v neposlednom rade projekt
prispeje k zvýšeniu podielu kompostovania komunálnych biologicky rozloţiteľných odpadov.
Nedostatočnú úroveň materiálového zhodnocovania biologicky rozloţiteľných odpadov je potrebné riešiť
s vyuţitím najnovších poznatkov o moţnostiach aplikácie aeróbnych a anaeróbnych procesov vo vzťahu
k odpadom zo všetkých relevantných priemyselných a komunálnych zdrojov. V komunálnej oblasti je
potrebné technicko-organizačne doriešiť zber biologicky rozloţiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu (20 01 08).
Náročnosť materiálového zhodnocovania týchto odpadov si ţiada aj pouţívané technické
prostriedky a technológie pre tento účel. Táto oblasť nakladania s odpadmi predstavuje priestor pre
aktivity zhodnocovania biologicky rozloţiteľných odpadov s výstupmi spĺňajúcimi kritériá BAT a
BATNEEC. Vzhľadom na chýbajúce skúsenosti s prevádzkou priemyselných kompostární je účelné
navrhnúť kompostárne stavebnicového typu s moţnosťou flexibilného rozšírenia kapacity. Vyššia miera
zhodnotenia kvalitných kompostov sa dosiahne ich spracovaním aţ na rôzne pestovateľské substráty.

6.3. Predstavenie a technický popis technológie aeróbnej fermentácie
v Kompostárni mesta Lučenec

umiestnenej

Aplikáciou najnovších výskumov v oblasti spracovania biologicky rozloţiteľných odpadov v
prostredí termofilnej fermentácie bola vyvinutá technológia na materiálové a energetické zhodnotenie
biologicky rozloţiteľných odpadov - aeróbny fermentor EWA - ktorý rieši niekoľko uvedených problémov
súčasne:


komplexne rieši všetky BRO vrátane kuchynského odpadu podľa zákona o odpadoch
a nariadení EU (EP), to znamená ţe garantuje dosiahnutie poţadovanej teploty na potrebný
čas
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moţnosť jednoduchého násobenia typových blokov pri potrebe väčšej kapacity, s vyuţitím
obsluţných mechanizmov pre viac blokov naraz

Aeróbny fermentor EWA slúţi k ekologickému spracovaniu biologicky rozloţiteľných odpadov
(BRO), vrátane vedľajších ţivočíšnych odpadov podľa Nariadenia 1774/2002 EC, ktorého
výstupom je hygienizovaný a stabilizovaný produkt.

Aeróbny fermentor EWA a jeho funkčné prvky

Popis aeróbneho fermentora
Nosnou konštrukciou aeróbneho fermentora EWA je 40 stopový kontajner, do ktorého sú
integrované všetky funkčné celky, ako aj systém merania a regulácie - koncept ALL IN ONE.
Pracovný priestor, v ktorom prebieha premena zakládky na kompost, je tepelne izolovaný a prevedený
v koróziivzdornej úprave. Intenzifikácia procesov kompostovania, biologická stabilizácia a hygienizácia
BRO v procese ich premeny na hotový výrobok zaisťujú systémy:

nútenej aerácie zakládky
 prekopávanie zakládky vo vnútri fermentora
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Priebeh fermentácie a chod fermentora je riadený priemyselným počítačom, ktorý je súčasťou
zariadenia. Automatické riadenie kompostovacieho procesu prebieha na základe viacbodového
snímania teplôt v zakládke a analýzy objemu kyslíka vo vnútri pracovného priestoru. K naskladňovaniu
a vyskladňovaniu fermentora slúţi reverzný dopravník, ktorý je súčasťou fermentora. Zariadenie
umoţňuje archiváciu a export dát dokumentujúcich priebeh kompostovania. Para a plyny, ktoré vznikajú
pri aeróbnej fermentácii zakládky odchádzajú centrálnym výduchom, ktorý je umiestnený na strope
zariadenia.
Jednotlivé zloţky vyseparovaného biologicky rozloţiteľného odpadu zbavené neţiadúcich
prímesí a podrvené na poţadovanú frakciu sú podľa aktuálnej receptúry dávkované do miešacej
jednotky, kde je zmes miešaním homogenizovaná. Zloţenie zakládky vychádza z typových receptúr,
ktoré sú zostavené na základe predchádzajúcich skúšok spracovateľnosti jednotlivých druhov BRO.
Medzi biologicky rozloţiteľné odpady patria hlavne čerstvo pokosená tráva aj tráva – starina,
zelený odpad zo záhrad, parkov a cintorínov, poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke BRO, BRO
z potravinárskeho priemyslu, zo spracovania dreva, z koţiarskeho a textilného priemyslu, papierové a
drevené obaly, čistiarenské a vodárenské kaly a v neposlednom rade aj komunálne BRO.
Biomasou môţe byť slama, piliny, kôra, odpadový papier, kartón, zelený komunálny odpad
(tráva, podrvená drevná hmota). Pred vstupom do fermentora musí byť upravená rezaním
a premiešaním s ostatným BRO. Maximálna dĺţka vláknitých substrátov sa doporučuje do 50 mm. Tejto
poţiadavke najlepšie zodpovedá kompostovací voz, ktorý umoţňuje váţenie, rezanie a miešanie
biomasy.
Namiešané a homogenizované vstupné suroviny sú z miešacieho zariadenia dopravené
dopravníkom do fermentora. Zmes biologicky rozloţiteľných odpadov sa naskladní do pracovnej časti
aeróbneho fermentora EWA. Optimálna vlhkosť zakládky sa doporučuje v rozpätí 50 – 60%.
Pri fermentácii je jednorazové naskladnenie objemu zmesi do uzatvoreného prostredia, do
ktorého je vháňaný okolitý vzduch podľa koncentrácie kyslíka v celom objeme. Z fermentačného
prostredia počas jedného cyklu vystupuje vzdušnina s nízkym obsahom CO2 a vody do okolitého
prostredia. Skondenzovaná voda je spätne aplikovaná na čistiaci proces odpadovej vody. Cieleným
regulovaním fermentácie v automatickom reţime sú v procese korigované 2 stupne procesu:
1.stupeň spracovania – stabilizácia a hygienizácia
2.stupeň – dosúšanie zmesi
Namiešaná zmes je v uzatvorenom zariadení vplyvom prevzdušňovania, metabolickej aktivity
aeróbnych baktérií, a prekopávania zahrievaná, teplota sa zvyšuje nad 70 °C v celom objeme, pričom
dochádza k denaturácii bielkovín. Udrţanie teploty nad 70 °C určitú dobu spôsobí inaktiváciu mikro-
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organizmov a patogénnych organizmov, týmto procesom dochádza k aeróbnej termofilnej stabilizácii
a hygienizácii.
Účinnosť hygienizačného procesu vo fermentore, kde teplota zakládky stúpa nad 60 oC a doba
výdrţe na tejto teplote je min. 12 hodín, zodpovedá platným hygienickým poţiadavkám. Kompost
vyrobený procesom riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie je dostatočne stabilizovaný
a hygienizovaný.
Pokračovaním fermentácie pri teplote okolo 50oC a intenzívnym prevzdušňovaním sa zakládka
dosuší na poţadovanú vlhkosť. Pri fermentáte určenom na výrobu kompostu je vlhkosť pri vyskladnení
40% a pri fermentáte určenom k energetickému vyuţitiu (spaľovaniu) býva vlhkosť do 30%.
Vynechaním stupňa dosúšania je získaným produktom kompost vyhovujúcej kvality. Doba jedného
uzatvoreného cyklu od naskladnenia po vysušený produkt je cca 96 hodín s energetickou náročnosťou
4,8 kW/t produktu.

Využitie technológie :
1. kompostovanie - rýchlokompostáreň - zhodnocovateľ kuchynského odpadu, kalov z ČOV,
mestskej zelene (tráva, lístie, konáre,..) a biomasy (slama, piliny, drevná štiepka, papier)
2. výroba biopaliva - spoluspaľovanie s drevnou štiepkou alebo uhlím v teplárňach resp.
Elektrárnách
Kapacita technológie :
-

výroba kompostu - spracovanie 1500-2000 t odpadov/rok, vyrobí sa 1050-1500 t
kompostu
výroba biopaliva - spracovanie 1000 t odpadov/rok, vyrobí sa 600 t paliva

Prevádzkový cyklus : výroba kompostu - 48 hodín
výroba biopaliva - 96 hodín
Výhody :
-

jednoduché a najlacnejšie riešenie pre zhodnotenie kuchynského odpadu
moţnosť umiestnenia a kompatibilita technológie EWA s existujúcimi kompostárňami
najlacnejšie riešenie pre zhodnocovanie kalov z ČOV
energetické zhodnotenie bioodpadu a kalov na jednom mieste bez nutnosti ďalšieho
transportu
technológia EWA je zaradená medzi BAT technológie (najdostupnejšie technológie)
výnimočnosť a jedinečnosť technológie EWA (zabezpečenosť globálnou patentovou
ochranou)
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-

pri prevádzke nevznikajú a nepouţívajú sa látky ohrozujúce ţivotné prostredie
prevádzka nespôsobuje nadmerný hluk
nevznikajú znečistené odpadové vody ani tuhé odpady
minimálne prevádzkové náklady
o nízka merná spotreba energie na spracovanie 1t odpadu
o minimálne nároky na potrebu ľudskej práce pri obsluhe
o vysoká účinnosť spracovania pri krátkej dobe zdrţania

Aeróbna termofilná fermentácia je jednou z metód, ktorá je v hre pri rozhodovaní, akým
spôsobom zabezpečiť okrem nakladania s biologicky rozloţiteľným odpadom aj jeho zhodnotenie. Je
to spôsob ako ekologický tak aj ekonomický v porovnaní s ďalšími dnešnými moţnosťami.
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