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Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Kanianka č. 1/2019 - NÁVRH 
 

o nakladaní s komunálnym odpadom 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Kanianka sa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a §  11 ods. 4 

písm. g) a § 27 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení neskorších predpisov, 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o odpadoch“), najmä § 81 ods. 8, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 

(ďalej len VZN). 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o nakladaní  

so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o spôsobe zberu 

a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní z biologicky rozložiteľným komunálnym 

odpadom, o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným 

odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu 

komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu domácností s obsahom 

škodlivých látok, o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu a o spôsobe zberu 

drobného stavebného odpadu, pričom v obci Kanianka nie je zberný dvor. 

 

§ 2 

Práva a povinnosti držiteľov odpadov 

1. Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a držiteľ komunálneho 

odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať 

iba v súlade so zákonom o odpadoch a príslušnými VZN obce Kanianka (napr. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; o nakladaní s 

komunálnym odpadom atď.). Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má 

odpad v držbe. Pôvodcom odpadu je každý, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto 

vykonáva úpravu, miešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy 

alebo zloženia týchto odpadov. 

2. Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať 

jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. 

3. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, 

ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. 

4. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na 

jeho nehnuteľnosti v katastrálnom území obce bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto 

skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci. 

5. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a držiteľ komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov sú povinní najmä : 

a) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci, 
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b) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu,  

c) ukladať zmesový komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu 

a drobný stavebný odpad na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných 

nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci, pričom obec 

Kanianka určuje zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu nasledovne: 

 

– 110 litrové a 120 litrové kovové alebo plastové nádoby pre zmesový komunálny 

odpad pre rodinné domy, a drobné prevádzky 

– 1100 litrové kovové alebo plastové kontajnery pre zmesový komunálny odpad pre 

bytové domy, a prevádzky 

– kovové kontajnery  označené farebným štítkom pre textil, 

– 1100 litrové kovové a plastové modré kontajnery  a kontajner typu ABROL modrý 

kontajner na papier, 

– veľkoobjemové kontajnery pre objemné  odpady a drobné stavebné odpady, 

– plastové a kovové kontajnery 1100 l v rôznych farbách pre obaly a odpady z obalov, 

neobalové výrobky a odpad z nich určené na separované zložky odpadu (napr. žltý na 

plasty, zelený na sklo, oranžový na viacvrstvové obaly (napr. tetrapak), červený  na 

kovové obaly 

– iné kontajnery podľa označenia  

d) pri zbere umiestniť zbernú nádobu pri okraj vozovky tak, aby bol k nej možný 

prístup a bolo ju možné vyvážať, ak nie je možný vývoz priamo zo stanovišťa zbernej 

nádoby, odstrániť prekážky, ktoré by mohli brániť riadnemu odstráneniu, odvozu 

a zneškodneniu odpadu (odstavené vozidlá, prekážajúce konáre stromov, sneh, iné 

prekážky), 

e) zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na 

dobu nevyhnutne potrebnú pre vyprázdňovanie, ak tieto miesta nie sú určené ako 

stanovište zberných nádob, 

f) ukladať konkrétny druh odpadu  len do zberných nádob na to určených, 

g) zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, stojísk, stanovíšť (v zimných 

mesiacoch aj od snehových zrážok, ľadu), resp. okamžité odstránenie vzniknutého 

znečistenia odpadom tak, aby stanovište zbernej nádoby bolo neustále čisté a zberné 

nádoby prístupné odvozu komunálnych odpadov, 

h) v prípade poškodenia nádoby pôvodcom odpadu, z titulu vandalizmu, alebo jej 

odcudzenia je pôvodca odpadu povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne nahlásiť 

na Obecný úrad a Obecnú políciu, a zabezpečiť jej opravu resp. náhradu do 3 dní na 

vlastné náklady. 

 

6. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný na obecnom úrade obce objednať si potrebný 

počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad tak, aby nádoby postačovali na 

množstvo vyprodukovaného odpadu. V prípade, že objednané nádoby nepostačujú počtom 

alebo objemom množstvu vyprodukovaného odpadu a pôvodca odpadu si nesplní svoju 

povinnosť podľa prvej vety, určí počet alebo typ nádob obec. Zberné nádoby na zmesový 

komunálny odpad z domácností poskytne obec Kanianka na svoje náklady na základe žiadosti 

pôvodcu odpadu po uplynutí 10 rokov životnosti pôvodnej nádoby zdarma. V prípade potreby 

výmeny pôvodnej nádoby za novú pred uplynutím 10 rokov znáša tieto náklady občan. Tieto 

nádoby sú vo vlastníctve obce. K poskytnutiu zbernej nádoby je potrebné odovzdanie starej 
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nádoby. O umiestnení zberných nádob na verejných priestranstvách rozhoduje obec. Systém 

ich poskytnutia je nasledovný: 

 

a) k rodinnému domu s počtom osôb s trvalým pobytom v obci do 5 osôb môže byť 

pridelená jedna 110 alebo 120 litrová nádoba, 

 

b) k rodinnému domu s počtom osôb s trvalým pobytom nad 6 osôb môže byť 

pridelená ďalšia nádoba v prepočte do 24 litrov  na osobu. 

 

c) pre viacčlenné domácnosti žijúce v rodinnom dome osôb s trvalým pobytom sú 

pridelené zberné   nádoby a to na základe písomnej žiadosti, 

 

d) pre viac rodinných domov nachádzajúcich sa na spoločnom pozemku sú nádoby  

    prideľované spoločne podľa počtu trvalo prihlásených osôb.    

 

7. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný s poskytnutou zbernou nádobou zaobchádzať 

šetrne tak, aby bola zabezpečená maximálna životnosť zberných nádob. Zároveň je povinný 

sa o ňu starať a zabezpečiť ju pred odcudzením, stratou a poškodením. 

 

8. Náklady na zabezpečenie zberných nádob  obec zahŕňa do miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

9. Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného 

odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné 

informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

10.  a) Držiteľ starého vozidla (v zmysle zákona o odpadoch § 60 a násl.)  je povinný 

bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých 

vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

b) Na území obce Kanianka sa nenachádza určené parkovisko, ktorým je parkovacia 

plocha prevádzkovaná osobou, ktorá je oprávnená na zber starých vozidiel, alebo 

spracovateľom starých vozidiel, pričom parkovacia plocha bola určená za určené 

parkovisko príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva na základe 

ich žiadosti. 

11. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík 

umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých 

vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

12.  Zakazuje sa  

a) vyberať komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu 

zo zberných nádob osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,  

b) znečisťovať stanovištia zberných nádob a ich okolie, 

c) ukladať do zberných nádob horúci popol alebo odpad a predmety, na ktoré nie sú 

zberné nádoby určené,  
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d) využívať zberné nádoby k inému účelu než k ukladaniu určených odpadov, 

e) vytvárať čierne skládky (nezákonne umiestnený odpad), t.j. umiestňovať odpad na 

iných miestach než na to určených a iným než určeným spôsobom, alebo do iných 

nádob ako sú určené na príslušný typ odpadu alebo v rozpore so zákonom o odpadoch, 

f) ukladať  drobný stavebný odpad do zberných nádob určených na zmesový 

komunálny odpad, alebo na odpad určený pre iný druh odpadu ako je drobný stavebný 

odpad, 

g) spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú určené k spaľovaniu odpadu, 

h) spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene na otvorenom ohnisku, 

ch) subjektom, ktoré nie sú poplatníkom v súvislosti s nakladaním, zberom 

a likvidáciou odpadu na území obce Kanianka aby ukladali odpad na území obce 

Kanianka, 

i) používať iné nádoby na zmesový komunálny a triedený odpad ako nádoby, ktoré 

zabezpečila obec (napr. iný typ nádob, iný objem nádob, neoznačené nádoby, obcou 

neevidované nádoby a podobne); takéto nádoby zberová spoločnosť nemá povinnosť 

vyviesť, 

j) umiestňovať do veľkoobjemových nádob na zmesový odpad: kovy, drevo, stavebný 

odpad, elektroodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, biologicky rozložiteľný odpad 

(zelený odpad), 

k) umiestňovať pneumatiky do akýchkoľvek nádob na odpad, či kdekoľvek v obci 

(obec nevykonáva nakladanie s odpadovými pneumatikami); 

 

§ 3 

Podrobnosti o nakladaní so  zmesovým komunálnym odpadom 

 

1. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad, alebo komunálny odpad po 

vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

 

2. Na území obce pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, ukladaného do zberných 

nádob určených týmto nariadení, sa uplatňuje intervalový systém zberu. Obec zabezpečuje 

zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu jedenkrát týždenne v zástavbe 

s individuálnou bytovou výstavbou a v intervale dvakrát týždenne v zástavbe s hromadnou 

bytovou výstavbou. Vo výnimočných prípadoch môže obec zabezpečiť zber odpadu aj nad 

rámec tohto intervalu. O dni zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu obec  

informuje pôvodcov zmesového komunálneho odpadu v obci obvyklým spôsobom (napr. 

miestnym rozhlasom, alebo na úradných informačných tabulách, alebo na internetovej stránke 

obce). 

 

3. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu  

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

 

§ 4 

Podrobnosti o nakladaní s  biologicky rozložiteľným 
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komunálnym odpadom  

 

1. Obyvatelia obce v komplexnej bytovej výstavbe so zeleňou alebo záhradou sú povinní 

kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky 

rozložiteľný odpad zo záhrad  (ďalej len BRO) na svojich domácich kompostoviskách, alebo 

v  kompostéroch. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z.z.  § 14 ods. (8) písm. b), bod 1 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch má každá domácnosť 

povinnosť kompostovať BRO v kompostéry ktorý pre domácnosť odplatne zmluvne 

zabezpečí obec, alebo vo vlastnom kompostovacom zariadení. Odmietnutie prevzatia 

obecného kompostéra za čiastočnú úhradu nezbavuje pôvodcu odpadu tejto povinnosti. 

2. Zelený odpad z verejných priestranstiev a väčšie množstvo odpadu zo súkromných plôch 

(napr. tráva, lístie, drobné konáre, zbytky ovocia a zeleniny, kvety, odpad zo záhrad a sadov) 

sa ukladá a spracováva na malom kompostovisku zriadenom  na bývalej skládke odpadu v 

smere na Lazany. BRO zo súkromných plôch je možné na malé kompostovisko ukladať 

spravidla každú stredu v čase od 7,00 h – 15,00 h a na základe nahlásenia na obecnom úrade 

v Kanianke tel. (046/5400615).  

3. Dočasné zhromaždiska pre BRO ktorý má spravidla charakter dreva a konárov sú určené na 

pozemku CKN k.ú. Kanianka parc. č. 144  (ul. Záhradná) a na parc. CKN č. 

2038/1  pri   kotolni PK – 29 (betónová plocha pri kotolni). Na základe individuálnej dohody 

s obcou, ktorá zabezpečí odvoz zeleného BRO na malé kompostovisko je možné na 

uvedených plochách zhromažďovať aj zelený BRO.    

4. Z plôch pri verejných zariadeniach (napr. ZŠ, MŠ, DK Kanianka, športový areál, EKO-

Energia, Spoločenstvo vlastníkov bytov, a bytové domy, SSS, Farnosť, cintoríny) sa 

nakladanie BRO spravidla realizuje umiestnením do plastových kompostérov, alebo na 

malom kompostovisku.  

5. Do kompostérov je zakázané umiestňovať jedálenské zvyšky a polievky. 

§ 5 

Podrobnosti o nakladaní z biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

 

1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským 

odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. 

 

2. Podľa zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 2 

tohto VZN zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.  

 

3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na 

zberné nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 

 

4. Zber kuchynských a  reštauračných odpadov a kontajnery na kuchynský a  reštauračný 

odpad musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené v právnych predpisoch.  
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5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského a 

reštauračného odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu 

kontajnera nedostali hlodavce, živočíchy a iné zvieratá.  

 

6.  Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 

 

7. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty 

prostredia (leto/zima). 

 

8. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale 

prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň 

musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, 

aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky stanovené v osobitnom právnom predpise.  

 

9. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si 

zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý 

má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom. 

 

10. Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný 

postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 

 

11. Ustanovenia ods. 1. až 10. sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne.  

 

12. Školská jedáleň pri MŠ Kanianka zabezpečuje nakladanie s jedálenskými zbytkami a ich 

spracovanie v elektrickom kompostovacom zariadení registrovanom na ŠVPS SR. 

 

§ 6 

Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

zbieraných spolu s odpadmi 

1.OZV, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch znáša náklady na 

zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu. 

2. V obci Kanianka sa realizuje separovaný systém zberu triedených zložiek komunálneho 

odpadu v špeciálnych nádobách samostatne rozlíšených a určených pre zložky: papier, plasty, 

sklo, kovy, viacvrstvové obaly, elektroodpad, aku-batérie, textil, nebezpečný odpad, 

kuchynský olej, BRO. 

3. Príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov je na základe zmluvného vzťahu od 

1.1.2019 spoločnosť ENVI-PAK, a.s. 

4.Plasty 

Obec určuje na zber plastov žlté zberné 1100 l nádoby na určených miestach s intervalom 

vývozu podľa dohodnutého harmonogramu.  

Medzi plasty patria obaly z rôznej chémie, drogistického tovaru, igelity, protinárazový 

obalový (baliaci) polystyrén a podobne. Do plastov je zakázané umiestňovať špeciálne 

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

( lepidlo, omietka a pod.). PET fľaše sa do nádob umiestňujú po ich stlačení. Zakázané je do 
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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, polystyrén spojený s časťou iného 

stavebného materiálu a podobne). 

5. Sklo 

Obec určuje na zber skla zelené zberné 1100 l nádoby na určených miestach s intervalom 

vývozu podľa dohodnutého harmonogramu. Sklené obaly by mali byť prepláchnuté a čisté 

bez uzáveru. Realizujú sa všetky druhy farieb skla. Do zelených nádob na sklo je zakázané 

umiestňovať drobný stavebný odpad, ako sú výplne okien a dverí. 

6. Papier 

a) Zber papiera sa vykonáva v sídliskovej časti obce tak, že občania zviazané balíky 

papiera vyložia pred vchod svojho domu stanovený deň podľa harmonogramu. 

(spravidla každý druhý pondelok v mesiaci). V prípade nepriaznivého  počasia  (veľký 

dážď, silný vietor,  príp. snehová fujavica) sa zber posúva na nasledujúci deň.  Pri 

množstve nad 50 kg na požiadanie OcÚ zabezpečí odvoz autom.  

b) Zber papiera v ZŠ a MŠ bude oznámený žiakom prostredníctvom školského 

rozhlasu a triednymi učiteľmi. Zber papiera môže v obci vykonávať len oprávnená 

osoba na základe zmluvy s obcou. 

c) 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.  

d) Obec realizuje zber papiera aj prostredníctvom veľkoobjemového kontajneru typu 

ABROL umiestneného pri PK-4. 

 

e) Výkup papiera 

Zber papiera je možné realizovať aj prostredníctvom výkupcu, ktorý má oprávnenie túto 

činnosť vykonávať a na základe zmluvy s obcou a na základe príslušných povolení. 

V obci je možné realizovať výkup papiera za odplatu v zmysle harmonogramu, ktorý 

predloží výkupca. 

 

f) Zber papiera v MŠ a ZŠ 

Zástupca  ZŠ a MŠ je povinný do 3 dní po uskutočnení zberu papiera odovzdať  

potvrdenie  o zbere papiera referentke OcÚ pre odpady za účelom zaevidovania 

v evidenčných listoch odpadov.  

 

7. Kovy 

a) 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.  
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b) 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. 

8. Obec je oprávnená každoročne realizovať opatrenia pri triedenom zbere komunálnych 

odpadov tak, aby dochádzalo k naplneniu štandardu zberu v obci. 

 

9. O dni zberu a prepravy triedeného komunálneho odpadu obec informuje držiteľov odpadu 

v obci obvyklým spôsobom (napr. miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách 

a na internetovej stránke obce). 

 

 

§ 7  

Triedený zber komunálnych odpadov z elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a 

svietidiel 

 

1. Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov 

odpadov. 

2. Je zakázané ukladať elektroodpad z domácností do zberných nádob určených na zmesový 

komunálny odpad alebo nádob na sklo, papier, plasty, kovy, viacvrstvové obaly. 

 

3. Na území obce pre držiteľa elektroodpadu z domácností sa na zber elektroodpadu z 

domácností  uplatňuje kalendárový zber. 

 

4. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností 

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú 

zmluvu.  

5. Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad : 

- distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu, 

 - na miesto určené obcou v rámci oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych 

odpadov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou 

zodpovednosti výrobcov elektrozariadení, 

  - osobe oprávnenej na zber elektroodpadu, 

- elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miesta  

uvedených v tomto odseku aj na zberné miesto elektroodpadu.  

 

§ 8 

Triedený zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov 
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1. Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov 

odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa 

zbierajú spolu s týmto odpadom.  

2. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú 

spolu s týmto odpadom. Občan môže použité batérie a akumulátory odovzdať distribúrorovi 

do spätného zberu. 

3. Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový 

komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy, sklo, viacvrstvové obaly. 

 

4. Na území obce pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových 

batérií a akumulátorov sa na zber použitých prenosných batérií a akumulátorov 

a automobilových batérií a akumulátorov uplatňuje kalendárový zber. 

 

5. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých prenosných batérií 

a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov zabezpečuje oprávnená osoba na 

nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

 

6. Obec zabezpečí pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a 

automobilových batérií a akumulátorov zber a prepravu použitých prenosných batérií 

a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov najmenej dvakrát do roka, spravidla 

v mesiacoch apríl a október a to pristavením vozidla na určené miesto. V prípade potreby 

obec zabezpečí zber a prepravu použitých prenosných batérií a akumulátorov a 

automobilových batérií a akumulátorov v častejšom intervale. 

 

7. O dni zberu a prepravy použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových 

batérií a akumulátorov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa použitých 

prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov v obci obvyklým 

spôsobom (napr. miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej 

stránke obce).  

 

 

§ 9 

Spôsob a podmienky zberu veterinárnych a humánnych liekov  

 

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 

a zdravotníckych pomôcok je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je povinná 

odobrať a zhromažďovať veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými 

osobami a zdravotnícke pomôcky.  

 

§ 10 

Spôsob a podmienky zberu jedlých olejov a tukov 

 

1. Na území obce pre držiteľa jedlých olejov a tukov sa na zber jedlých olejov a tukov 

uplatňuje kalendárový zber. 

 

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie jedlých olejov a tukov zabezpečuje 

oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 
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3. 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.  

  

§ 11 

Spôsob a podmienky zberu objemného odpadu   

 

1. Na území obce pre držiteľa objemného odpadu sa na zber objemného odpadu uplatňuje 

kalendárový zber objemného odpadu.  

 

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov zabezpečuje 

oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

 

3. Obec zabezpečí pre držiteľa objemného odpadu zber a prepravu objemného odpadu 

najmenej dvakrát do roka, spravidla v mesiacoch marec a september, a to pristavením 

veľkokapacitných kontajnerov na určené miesta. V prípade potreby obec zabezpečí zber a 

prepravu objemného odpadu v častejšom intervale. 

 

4. O dni zberu a preprave objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových  

kontajnerov bude obec vopred informovať držiteľov objemného odpadu  v obci obvyklým 

spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej 

stránke obce). 

 

5. Do zmesového odpadu sa nedávajú: kovy, drevo, stavebný odpad, elektroodpad, 

pneumatiky, nebezpečný odpad, biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad). 

 

§ 12 

Spôsob a podmienky zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

 

1. Odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok je odpad z oddelene zbieraných 

zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom niektorej zo škodlivých látok alebo 

niektorý z nasledovných nebezpečných komunálnych odpadov: 

- rozpúšťadlá, 

- kyseliny, 

- zásady,  

- fotochemické látky,  

- pesticídy, 

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, 

- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, 
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- oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky, 

- farby, tlačiarenské farby lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, alebo obaly 

z nich, obsahujúce ich časti, 

- detergenty obsahujúce nebezpečné látky, 

- olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť a netriedené 

batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie, 

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky a iný odpad 

obsahujúci ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, 

obsahujúce nebezpečné časti, 

- drevo obsahujúce nebezpečné látky. 

 

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom 

škodlivých látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec 

uzatvorenú zmluvu.  

3. Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a  odvoz odpadu z domácností s obsahom 

škodlivých látok  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. V prípade 

potreby obec zabezpečí zber a prepravu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

v častejšom intervale. 

§ 13 

Šatstvo a textílie 

1. Na zber šatstva a textílií na území obce sú umiestnené špeciálne zberné nádoby určené na 

textil a šatstvo. 

2. Do zbernej nádoby na zber šatstva a textílií patrí iba čisté a suché šatstvo, prikrývky, deky, 

topánky, prípadne iné druhy textilu. 

3. Zber sa realizuje do špecializovaných kovových nádob umiestnených pri obecnom úrade, 

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

oprávnený subjekt - vlastník nádob. 

 

§ 14 

Spôsob a podmienky zberu drobného stavebného odpadu 

 

1. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou 

osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady. 
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2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobného stavebného odpadu 

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

 

3. Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný tento umiestniť do veľkoobjemového 

kontajnera určeného na tento typ odpadu, ktorého pristavenie a zneškodnenie vykoná 

oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi. 

 

4. Obec zabezpečí pre pôvodcu drobného stavebného odpadu zber drobného stavebného 

odpadu na základe žiadosti, pričom pôvodca odpadu hradí skutočné náklady na odvoz, 

likvidáciu a uloženie drobného stavebného odpadu, ktoré vyúčtuje zberová spoločnosť. 

 

§ 15 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a  týmto 

nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť príslušnému 

orgánu štátnej správy a obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza: 

- ústne do zápisnice na obecnom úrade obce v čase úradných hodín, 

- písomne na adresu Obecný úrad obce Kanianka, SNP 583/1, 972 17  Kanianka, 

- elektronicky na emailovú adresu ocu.kanianka@stonline.sk. 

 

§ 16 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1.Bližšie informácie o termínoch vývozoch odpadu a umiestnení zberných nádob na 

jednotlivé druhy odpadu sa zverejňujú na web stránke obci. 

 

2. Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických 

osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym odpadom, 

zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je upravená 

v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných 

vyhláškach k tomuto zákonu.  

 
3.Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kanianka č. 7/2016 o nakladaní  s komunálnym 

odpadom. 

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 schválilo obecné zastupiteľstvo obce 

Kanianka na svojom zasadnutí dňa .......................... 

 

4.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. februára 2019.  

 

V Kanianke,..................................        

 

 

 

                                           Ing. Ivor Husár 

       starosta obce 
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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: 
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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). 
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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). 
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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. 
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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 a to dňa 14.5.2019 

a 15.10.2019 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.) 

 


