Biologicky rozložiteľný odpad (BRO)
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len BRO) zo záhrad a z parkov
a kuchynský odpad. Je ním teda ten „klasický“ zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety,
tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové
zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
Na území mesta Jelšava prebieha zber BRO najmä donáškovou formou na Zberný dvor,
nachádzajúci sa na Teplickej ulici č. s. 252 Jelšava, kde môžu obyvatelia predmetný tzv. zelený
odpad bezplatne odovzdať počas otváracích hodín nasledovne:
Pondelok – Piatok
Sobota

10.00 – 12.00 hod a 14.00 – 15.00 hod
08.00 – 10.00 hod

Zároveň obyvatelia mesta využívajú aj vlastné záhradné kompostovanie.
Pod pojmom BRO rozumieme taktiež o.i. „kuchynský odpad“, ktorým sú napr. šupy z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla,
škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom,
džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a
servítok, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín
rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov. Za nakladanie s
komunálnymi odpadmi, vrátane tých biologicky rozložiteľných, zodpovedá obec. Ak sa však
jedná o biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci z prevádzky tzv. spoločného stravovania
(napr. reštaurácia, závodná kuchyňa, bufet, hotel s reštauráciou, a pod.), zodpovedá zaň
prevádzkovateľ tohto zariadenia. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov, ktorých je pôvodcom na
vlastné náklady. Z uvedeného vyplýva, že ten, kto vykonáva zber BRO odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, nemusí mať na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou, ale len
s konkrétnym prevádzkovateľom.Povinnosť obce zaviesť a zabezpečovať triedený zber sa
vzťahuje na všetky ostatné biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO). Na niektoré
obce sa povinnosť zaviesť triedený zber BRKO nevzťahuje. Ide o obce, ktoré si uplatnia jednu
z nižšie uvedených výnimiek.
a) zabezpečia energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie
odpadov činnosťou R1, alebo
b) ak
1. im to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách
miest a v riedko osídlených oblastiach,
2. preukážu, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad, alebo
3. to je pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi
odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom
ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku („prípad nášho mesta“).

