
príloha č. 1 k VZN 1/2019  popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v 

obci 

ZBER PAPIERA 

Vykonáva sa v sídliskovej časti obce tak, že občania zviazané balíky papiera vyložia pred vchod 

svojho domu stanovený deň podľa harmonogramu. (každý druhý pondelok v mesiaci.).  Pri 

množstve nad 50 kg na požiadanie OcÚ zabezpečí odvoz autom. Zber papiera v ZŠ a MŠ bude 

oznámený žiakom prostredníctvom školského rozhlasu a triednymi učiteľmi.  V prípade 

nepriaznivého  počasia  (veľký dážď, silný vietor,  príp. snehová fujavica) sa zber posúva na 

nasledujúci deň. Individuálny zber papiera sa realizuje do 1100 l kontajnerov modrej farby 

umiestnených v IBV na križovatke, v sídliskovej časti pri budove OcÚ ,   v hornej časti obce pri 

predajni potravín COOP  Jednota. Z kontajnerov sa vývoz realizuje v zmysle termínu 

zazmluvneného so zberovou spoločnosťou. Obec realizuje zber papiera aj prostredníctvom 

veľkoobjemového kontajneru typu ABROL umiestneného pri PK-4. 

Harmonogram zberu papiera (kartónov) v sídliskovej časti obce prostredníctvom zamestnancov 

obce: 

Január –  14. 1., 28. 1.                   Máj – 6. 5., 20. 5.                   September – 9. 9., 23. 9. 

Február – 11. 2., 25. 2.                   Jún – 3. 6., 17. 6.                   Október – 7. 10., 21. 10. 

Marec – 11. 3., 25. 3.                      Júl – 1. 7., 15. 7., 29. 7.         November – 4. 11., 18. 11. 

Apríl – 8. 4., 23. 4.                          August – 12. 8., 26. 8.           December – 2. 12., 16. 12. 

 

VÝKUP PAPIERA 

Zber papiera je možné realizovať aj prostredníctvom výkupcu, ktorý je oprávnený túto činnosť 

vykonávať len na základe zmluvy s obcou a na základe príslušných povolení. V obci je možné 

realizovať výkup papiera za odplatu v zmysle harmonogramu výkupcu (Juraj Krajči, Kolárovice). 

Výkup bude v obci realizovaný v nasledovných termínoch: 



pondelok - 11.2.2019, 8.4.2019, 10.6.2019, 12.8.2019, 14.10.2019, 9.12.2019 -   

od 15:00 - pri Lesanke                                                                                                                                                                                                        

od 15:30 - ul. školská č.11  

utorok - 12.2.2019, 9.4.2019, 11.6.2019, 13.8.2019, 15.10.2019, 10.12.2019   

od 15:00 - na tržnici pri OU 

                                                                                                                                                                                                               

od 15:30 - pri starom kultúrnom dome. 

SEPAROVANÝ ODPAD A INÝ DRUH ODPADU 

V obci sa realizuje zber separovaného odpadu: sklo, plasty, papier, elektroodpad, použitý 

kuchynský olej, viacvrstvové obaly, kovy (spravidla plechovice), železný šrot, biologicky 

rozložiteľný odpad, nebezpečný odpad, textil. Komunálny odpad a separované zložky odpadu 

zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, ktorý na základe zmluvy s OZV zabezpečuje aj zberné 

nádoby na separovaný odpad. Marius Pedersen realizuje zvoz a spracovanie separovaných 

odpadov v obci Kanianka, pokiaľ pri jednotlivých druhoch odpadu nie je uvedené inak. 

ZBER SKLA  

Sklo sa umiestňuje   do 1100 l kontajnerov zelenej farby. Sklené obaly by mali byť prepláchnuté 

a čisté bez uzáveru. Realizujú sa všetky druhy farieb skla. Zakázané je umiestňovať drobný 

stavebný odpad, ako sú výplne okien a dverí. 

 

PLASTY  

Sa umiestňujú  do 1100 l kontajnerov žltej farby. Zvoz sa vykonáva v zmysle harmonogramu 

vysúťaženého so zberovou spoločnosťou. Do plastov je zakázané umiestňovať špeciálne 

zatepľovacie a tvrdené polystyrény, ako aj polystyrény,   ktorých súčasťou  sú stavebné  hmoty  

( lepidlo, omietka a pod.). PET fľaše je treba stláčať. Medzi plasty patria obaly z rôznej 

chémie, drogistického tovaru, igelity, protinárazový obalový (baliaci) polystyrén. Zakázané je 

do plastov umiestňovať odpad z automobilov, gumové zložky z odpadu, obaly, ktoré sú 

naplnené výrobkami, alebo neopláchnuté plastové obaly (napr. kelímky z mliečnych 

výrobkov), drobný stavebný odpad (napr. zostatky plastových dverí a okien). 

 

 

 

 



VIACVRSTVOVÉ OBALY    

Zber sa realizuje do 1100 l kontajnerov oranžovej farby umiestnených pri budove OcÚ a pri 

potravinách COOP Jednota v hornej časti obce. Viacvrstvové obaly sú napr. tetrapaky. Vývoz sa 

uskutočňuje podľa harmonogramu. 

 

ZBER KOVOVÝCH OBALOV   

Zber sa realizuje   do 1100 l kontajnerov červenej farby umiestnených pri budove OcÚ a pri 

potravinách COOP Jednota v hornej časti obce. Kovové obaly sú napr. plechovky z potravín, 

alebo plechovky z nápojov (hliníkové a železné) Zber bude vykonávaný podľa harmonogramu.  

 

 

 

 

ŽELEZNÝ ŠROT 

Realizuje sa prostredníctvom špecializovanej spoločnosti podľa harmonogramu, ktorý bude 

zverejnený prostredníctvom miestneho rozhlasu  a webovej stránky obce. Železný šrot je možné 

odovzdať pri PK- 4. 

ZBER ELEKTRONICKÉHO ODPADU 

Bude   vykonávaný  každý   štvrťrok podľa vyhlásenia v miestnom rozhlase, alebo na 

internetovej stránke obce. Elektronický odpad je možné doniesť ku garážam pri kotolni PK 4 (za 

obecný úradom). Žiarivky a autobatérie  je možné umiestniť do špeciálnej kovovej nádoby  

v súčinnosti so zamestnancami obce Kanianka (na požiadanie). 

 

 

 



ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA 

Občania môžu použitý kuchynský olej umiestniť do špeciálnej dvojplášťovej nádoby 

umiestnenej  pod prístreškom pri vstupe do kuchyne ZŠ Kanianka. Realizuje sa vliatím 

použitého oleja do určeného a označeného otvoru. PET fľaše je potrebné následne stlačiť 

a umiestniť do kontajnera na plasty. Je zakázané miešať iné druhy olejov s kuchynským olejom. 

Zber priemyselných typov olejov a autoolejov obec nerealizuje.  

 

BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD 

Realizuje sa v rodinnej zástavbe prostredníctvom domových kompostérov zaobstaraných 

svojpomocne, alebo prostredníctvom obce. Zelený odpad z verejných priestranstiev a väčšie 

množstvo odpadu zo súkromných plôch je možné odovzdať každú stredu v týždni na malé 

kompostovisko zriadené  na bývalej skládke odpadu smerom na Lazany v čase od 7,00 h – 15,00 

h a na základe nahlásenia na obecnom úrade v Kanianke. Zberné miesta pre drevený BRO sú 

určené na pozemku parc. č. 144 CKN ul. Záhradná a na parc. č. 2038/1  pri   kotolni PK – 29 (pri 

vstupe do obce   od Bojníc po pravej strane). Na základe dohody s obcou je možné zelený BRO 

umiestniť na uvedených zberných miestach a pracovníci obce ho prenesú na malú 

kompostáreň.   V sídliskovej časti obce sa BRO realizuje umiestnením do plastových 

kompostérov, ktoré su rozmiestnené na verejných priestranstvách a v areáloch verejných 

zariadení. (ZŠ, MŠ, DK Kanianka, EKO-Energia, Spoločenstvo vlastníkov bytov, a bytové 

domy, SSS, Farnosť, cintoríny). Do kompostérov je možné umiestňovať aj zvyšky zeleniny 

a šupky, zelený odpad z predzáhradok, kvetín a zelene. Zakázané je umiestňovať jedálenské 

zbytky a polievky. 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 

Realizuje obec aspoň dva krát do roka v zmysle harmonogramu schváleného zberovou 

spoločnosťou na základe vyhlásenia v rozhlase a zverejnenia na webovej stránke obce. Občania 



môžu nebezpečný odpad doniesť v stanovených termínoch k špeciálnemu vozidlu a pristaveným 

kontajnerom určeným na príslušný druh nebezpečného odpadu. 

TEXTIL 

Zber sa realizuje do špecializovaných kovových nádob umiestnených pri obecnom úrade pri 

pohostinstve Lesanka a v III. stavbe IBV a pri pohostinstve Nemčík. Zvoz zabezpečuje vlastník 

nádob (TextilEco a.s.) 

 


