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USMERNENIE 
k zriaďovaniu obecného kompostoviska s ročnou kapacitou  

do 10 ton kompostu 
 

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa od 1.1.2013 kompostáreň (obecné kompostovisko) s ročnou produkciou 
kompostu neprevyšujúcou 10 ton považuje za zariadenie na zhodnocovanie odpadov. Na jej 
zriadenie a prevádzku sa nevyžaduje súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 7 
písm. c) zákona o odpadoch). Ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch však ostávajú 
nedotknuté, ako napr. povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle 
Vyhlášky č. 310/2013 Z. z. 

Z dôvodu malej výrobnej kapacity, zvolenej technológie a druhov zhodnocovaných odpadov  sa na 
obecné kompostovisko nevzťahuje ani zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v znení neskorších predpisov. 

Zriaďovanie obecných kompostovísk je v kompetencii miestnej samosprávy. Konkrétny spôsob 
nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v danej lokalite stanoví osobitne vyhotovená 
prevádzková dokumentácia v súlade so zákonom o odpadoch a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi vydanými na jeho vykonanie primerane podľa miestnych podmienok.  

Vychádzame pritom z ustanovenia § 127 Občianskeho zákonníka, na ktorý následne nadväzujú 
ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, konkrétne § 4 
ods. 1 a ods. 3 písm. e), f) a g), kde obec:  

• samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak 
takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba,  

• zabezpečuje aj správu obecného cintorína, vrátane nakladania s odpadom pri tom 
vznikajúcim,  

• zabezpečuje verejnoprospešné služby, nakladanie s komunálnymi odpadmi, udržiavanie 
čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a chráni životné prostredie. 

 
Minimálne podmienky zriadenia obecného kompostoviska s ročnou produkciou kompostu 
neprevyšujúcou 10 ton: 

a) musí byť oplotené a uzamykateľné (jedná sa o drobnú stavbu, ktorú stavebník musí 
ohlásiť na príslušný stavebný úrad), 

b) musí byť označené informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, 
c) priestory na zhromažďovanie odpadov musia byť navrhnuté, vybudované a 

prevádzkované tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie.  
Odporúčame preto jeho umiestnenie: 

- vo vzdialenosti min. 50 metrov od zdroja povrchových vôd, 
- vo vzdialenosti min. 100 metrov od zdroja pitnej vody, minerálnych prameňov, 
- na plochách s max. sklonom do 3°, 
- mimo trvalo zamokrených pozemkov, 
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- mimo aktívnej a pasívnej zóny inundačného územia vodného toku (územie priľahlé 
k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, vymedzené záplavovou 
čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného stavu), 

d) musí byť vypracovaná a vedená prevádzková dokumentácia minimálne v rozsahu 
Prevádzkového poriadku a Prevádzkového denníka,  

e) musí byť vedená evidencia privezených a prebraných biologických odpadov, 
f) musia byť každoročne podávané hlásenia v zmysle vyhlášky č. 310/2013 Z. z.. 

Na obecnom kompostovisku sa môžu zhodnocovať výlučne biologicky rozložiteľné odpady 
rastlinného pôvodu vznikajúce na území obce (pri údržbe verejnej a súkromnej zelene, záhrad 
a cintorínov). Patria medzi biologické odpady, ktoré sú zaradené podľa prílohy č.1 vyhlášky  
č. 284/2001 Z. z., ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do skupiny  
20 – Komunálne odpady, podskupiny 02 – odpad zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov)  
a podskupiny 03 – iné komunálne odpady: 

• biologicky rozložiteľný odpad, katalógové číslo 20 02 01, kategória O 
• odpad z trhovísk, katalógové číslo 20 03 02, kategória O 

Výsledkom zhodnocovania biologických odpadov kompostovaním na kompostovisku s ročnou 
kapacitou do 10 ton kompostu je kompost, ktorý už nie je evidovaný ako odpad. V prípade, že je 
takýto kompost aplikovaný na vlastné obecné pozemky a nie je predmetom predaja, nie je povinná 
certifikácia podľa zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. 

Samotný popis práce, nevyhnutné technologické vybavenie, orientačný rozpočet a vzorová 
prevádzková dokumentácia k obecnému kompostovisku sú rozpísané v samostatných dokumentoch, 
ktoré sú zverejnené na: http://www.priateliazeme.sk/spz/publikacie/obecne-kompostovisko-
informacny-material-pre-samospravy-brozura.  

Upozornenie: 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom (kat. č. 20 01 08)  
a odpadom z jedlých olejov a tukov (kat. č. 20 01 25) – jeho zber, preprava, zhodnocovanie alebo 
zneškodňovanie ako i úradná kontrola sa vykonáva podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, ktorým 
sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených 
produktov neurčených na ľudskú spotrebu a nariadenie Komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva 
nariadenie EP a Rady č. 1069/2009. Nie je možné ich kompostovanie bez zabezpečenia hygienizácie 
v špeciálnych zariadeniach, ktorá predchádza samotné kompostovanie. 
 

 

Toto usmernenie pripravili Priatelia Zeme – SPZ 
(www.priateliazeme.sk/spz) v spolupráci s Ministerstvom životného 

prostredia Slovenskej republiky (www.minzp.sk) v rámci projektu 
„Povedzme si všetko o kompostovaní!“ v marci 2014. 
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