
 

PRÍLOHA č. 1  k VZN č.4/2016  

o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce 

Veľké Úľany 

Na základe nového zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene  a doplnení 

zákonov Obec Veľké Úľany č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Veľké Úľany. V zmysle tohto VZN prichádza k týmto 

zmenám   

 
 

Zber zmesového komunálneho odpadu  je zabezpečený týždenne 
   - zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať 

 

 

V obci sa vykonáva triedený zber nasledovne :  
 

Elektroodpad z domácností  
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, 

videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, 

elektromotory, ručné elektrické náradie atď. 
 

- občania sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností na základe vyhlásenia 

v miestnom rozhlase na miesto určené obcou. Elektroodpad je zakázané ukladať do iných 

nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.  

 

- občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného 

odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. 

 

- občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať na miesto, ktoré obec vopred vyhlási v na 

webovom sídle obce www.ulany.sk a rozhlasom.  

 

- zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí 

nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.  

 

  

Papier 
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, 

lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 

plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. 

 

 - zber je zabezpečený prostredníctvom škôl celoročne a zároveň zberom na výmenu za        

hygienické vreckovky, toaletný papier a servítky, ktoré obec vopred vyhlási v na  webovom 

sídle obce www.ulany.sk a rozhlasom.  

 

Sklo  
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od 

kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 

- v rámci triedeného zberu sa zbierajú do nádoby umiestnenej v areáli školy a na     

parkovisku pred cintorínom.  

http://www.ulany.sk/
http://www.ulany.sk/


 

 

 

Plasty  
Patria sem:  -  plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, 

vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, fľaše od 

nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové 

nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, obaly 

kozmetických výrobkov 

     

- zber sa uskutočňuje  prostredníctvom vrecového zberu od domov. 

 

tvrdý plast- prepravky fliaš, plastový nábytok 

 

-  je možné odovzdať  na mieste určenom  obcou na zbernom dvore v katastrálnom území 

obce Veľké Úľany  

 

 

Kovy  
Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové 

plechovky a pod. 

- v rámci triedeného zberu sa zbierajú  na mieste určenom  obcou na zbernom dvore 

v katastrálnom území obce Veľké Úľany  

 

 

Použité batérie a akumulátory 
- občania sú povinný použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na mieste určenom 

obcou a to na ulici Pusta pri VPS PO alebo  na zbernom dvore obce Veľké Úľany  

v katastrálnom území obce – Nové Osady  

 

- použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa 

nich a na verejné priestranstvá obce.  

 

- zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční 

zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.  

 

Veterinárne a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami 
- držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je 

povinný odovzdať ich    v ý l u č n e    do verejných lekární, ktoré sú povinné ich 

zhromažďovať.  

 

- nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu. 
 

- zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné 

priestranstvá obce. 

 

Jedlé oleje a tuk  z domácností 
Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, 

resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.  



 

- zhromažďovanie odpadu  sa uskutočňuje na mieste určenom obcou a to : na ulici Pusta 

pri VPS PO a na zbernom dvore obce Veľké Úľany – Nové Osady 

 

 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad   

 

- je možné odovzdať  na mieste určenom  obcou na zbernom dvore v katastrálnom území 

obce Veľké Úľany  

 

- kompostovanie vlastného biologicky rozložiteľného odpadu   na vlastnom pozemku.  

 

Kompostovať možno:  kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín 

a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, 

drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové 

zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, 

potraviny po záručnej dobe alebo inak zhodnotené.  

 

Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad 

na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. 
 

 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber 

komunálnych odpadov 
 

 

Objemný odpad 
- obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber 

a prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. 
 

informácie o termínoch zberu  poskytne obec na svojom webovom sídle  www.ulany.sk  a 

rozhlasom.  

 

 

Drobný stavebný odpad  
patria sem :  zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky , sklo, kov. papier a pod.  

 

- občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať na mieste určenom obcou   na zbernom 

dvore v katastrálnom území obce Veľké Úľany- Nové Osady počas otváracích hodín. 

 

- držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé 

zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku. 

 

- zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do   nádob na zmesový komunálny odpad alebo 

vedľa nich. 
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