
Projekt Reformy odpadového hospodárstva v obci 
Chocholná-Velčice: od roku 2013 do 2014  

Počet obyvateľov: 1 732

Počet domácností: 536, z toho v IBV 518 a v KBV 18

Kontaktné údaje: Obecný úrad v Chocholnej-Velčiciach, 
Chocholná 312, Chocholná-Velčice
032/653 91 00
obec@chocholna-velcice.sk; www.chocholna-velcice.sk

Aktivity na podporu nakladania s biologickým odpadom:
1. Vypracovanie Dohody o triedenom zbere komunálnych 

odpadov a domácom kompostovaní, ktorá je prílohou 
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

2. Podpora triedeného zberu odpadu súčasne s podporou 
kompostovania biologického odpadu.

3. Zavedenie 40 % zľavy na poplatku pre tých obyvateľov 
obce, ktorí podpíšu Dohodu.

4. Zavedenie triedeného zberu a kompostovania rastlinné-
ho biologického odpadu na Obecnom úrade. 

5. Zavedenie triedeného zberu a kompostovania v ZŠ a MŠ.
6. Zriadenie a prevádzkovanie Obecného kompostoviska.
7. Zavedenie kompostovania kuchynského biologického 

odpadu priamo v školskej jedálni v elektrickom kompostéri.
8. Poskytnutie 30 % dotácie pre obyvateľov pri kúpe plasto-

vého kompostéra.
9. Kontrola obsahu nádob na komunálny odpad, či obsahu-

jú biologický odpad, ktorý je možné skompostovať.
10. Realizácia súťaže pre domácnosti "Nádoba bez 

bioodpadu".
11. Realizácia cielenej a aktívnej informačnej kampane.

Výsledky:
1. Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu 

ukladaného na skládke odpadov (hlavne biologického 
odpadu) počas 2 rokov o 46 %.

2. Zvýšenie množstva triedeného odpadu z komunálneho 
odpadu počas 2 rokov o 161 %.

3. Úspory za obdobie projektu: 
- za neuloženie zmesového komunálneho odpadu 
  na skládke odpadov o 46 %, teda o 9 862 Eur.
- za znížený počet nevyvezených nádob na zmesový komu-
  nálny odpad z domácností o 54 %, teda o 17 591 Eur.

Množstvo vyzbieraného biologického odpadu 
na Obecnom kompostovisku:  do 30 ton ročne.

PRÍKLADY DOBREJ 
PRAXE V NAKLADANÍ 

S BIOLOGICKÝMI ODPADMI

OBEC CHOCHOLNÁ-VELČICE

Panel bol vydaný v roku 2014 v rámci projektu „Povedzme si všetko o kompostovaní!“

3. Triedený zber prebieha 
aj v triedach ZŠ. Podporujú 
ho každý rok sa opakujúce 
interaktívne prednášky.

1. Zber biologického odpadu 
v kuchyni Obecného úradu. 
Pracovníci sú v nakladaní 
s odpadmi dobrým príkladom.

2. Biologický odpad z obecného 
úradu a údržby jeho okolia sa 
kompostuje v neďalekých 2 
kompostéroch.

4. Aj miestna ZŠ a MŠ 
majú svoje kompostéry, 
kde sa kompostuje 
rastlinný biologický 
odpad, ktorý vytriedili.

5. Triedený zber v školskej 
kuchyni. Naľavo je elektrický 
kompostér, v ktorom sa spracúva 
všetok kuchynský odpad.

6. Všetci pracovníci obce aj školskej 
kuchyne boli vyškolení ako správne 
nakladať s biologickým odpadom.

7. Biologický odpad zo zelene 
sa kompostuje na obecnom 
kompostovisku, ktoré sa 
nachádza na zbernom dvore.

8. Hrubší biologický odpad 
sa drví, aby sa ľahšie 
kompostoval. Aj obsluha 
kompostoviska je vyškolená.

9. Obec dala občanom 
30 % zľavu na kúpu 
kompostérov a 40 % 
úľavu na poplatku tým, 
čo triedia a kompostujú.

10. Prebehla intenzívna 
kampaň „od domu 
k domu“, prednášky 
a rozdali sa informačné 
materiály.

Priatelia Zeme – SPZ 
0903 772 323 
spz@priateliazeme.sk
www.priateliazeme.sk/spz
www.kompost.sk

VRÁŤME PRÍRODE TO, ČO NÁM DALA – KOMPOSTUJME!


