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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na základe ust. §  81 ods.  3, 5 a 8 zákona č.  

79/2015 Z. z. o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 

ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti   v y d á v a    toto :  

 

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 

 

č. 7/2020 

  
o nakladaní s  komunálnymi odpadmi a  drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce  Veľké Úľany .  
 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 

 

§ 1 

(1) Nariadenie upravuje v súlade s  § 81 ods.8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ zák. č. 79/2015 Z. z.“ v 

súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o: 

a. nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom (KO) a drobnými stavebnými odpadmi (DSO), 

b. spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,  

c. nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

d. nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne,  

e. spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov , najmä zberu:  

• elektroodpadov z domácností,  

• odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,  

• použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 

• veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 

zdravotníckych pomôcok, 

• jedlých olejov a tukov, 

f. spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na území 

obce,  

g. spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 
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h.  spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 

i. prevádzkovanie zberného dvora, 

j. spôsobe zberu drobného stavebného odpadu.  

k. dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s 81 odsekom 21 zák. 

č. 79/2015 Z. z. pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. 

 

(2) Toto nariadenie upravuje tiež výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, 

ktoré znáša  pôvodný pôvodca odpadu. 

(3) Toto nariadenie upravuje iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a 

kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.  

Cieľom odpadového hospodárstva Obce Veľké Úľany je zabezpečiť správne nakladanie s odpadmi v 

záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia 

občanov.  

 

 

DRUHÁ  ČASŤ 

Nakladanie so zmesovým  komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi 
  

§ 2 

Základné ustanovenia  

 

(1) Komunálny odpad je definovaný v § 80 ods.1 zákona č.79/2015 Z. z. takto: „ Komunálny odpad je 

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, 

kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a 

elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane 

matracov a nábytku, 

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím 

charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. 

 

(2) Komunálny odpad v zmysle § 80 ods.11 zákona č.79/2015 Z. z. nezahŕňa odpad z výroby, odpad z 

poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a 

čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.  

 

(3) Zmesový odpad je v zmysle § 80 ods.4 zákona č.79/2015 Z. z nevytriedený komunálny odpad 

alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

 

(4) Drobný stavebný odpad je v zmysle § 80 ods.5 zákona č.79/2015 Z. z 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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(5) Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z.,  ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 – Komunálne odpady 

(odpady z domácnosti  podobné odpady z   obchodu,   priemyslu  a  inštitúcií)   vrátane   ich   

zložiek   z   triedeného   zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto  

podskupiny : 20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo záhrad 

a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a 20 03 iné komunálne odpady.  

 

§ 3 

Nakladanie so zmesovým   odpadom  

  

 

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať s 

komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s 

týmto všeobecne záväzným nariadením. 

Pôvodca odpadu je povinný:  

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci , ak ide o pôvodcu, ktorý nie je 

zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť sa na obecnom úrade do 7 dní, od 

vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad 

b) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné 

stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob 

zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

c) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

d) zabezpečiť zberné nádoby proti odcudzeniu 

e) dbať na to, aby KO bol na odvoz riadne pripravený a aby boli umožnené všetky činnosti 

spojené s riadnym odvozom odpadu, 

 f) jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín nemiešať do KO a zabezpečiť ich vhodné 

zhromaždenie;   

 

Držitelia komunálneho odpadu sú  povinní zmesový  odpad zhromažďovať a umiestňovať len do 

zaregistrovanej zbernej nádoby v objeme zodpovedajúcom registrácii. 
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§ 4 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 

(1) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť 

zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný odovzdať na zbernom dvore . 

(2) Obec nezavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu na území obce za podmienok 

1m3/domácnosť/rok , väčšie množstvo je spoplatnené podľa platného cenníka VPS-PO Veľké 

Úľany. 

 

 

§ 5 

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu 

 

(1) Množstvový zber s elektronickou evidenciou zmesového komunálneho odpadu sa zavádza od 

1.1.2021 na celom území obce Veľké Úľany v katastrálnom území obce Veľké Úľany a Nové 

Osady pre všetkých poplatníkov . Poplatníkom je : 

Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať 

alebo užíva nehnuteľnosť.  

Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie 

nachádzajúcu sa na území obce. 

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 

na účel podnikania. 

(2) Držitelia komunálnych odpadov, sú i v rámci množstvového zberu, povinní ho zbierať po 

vytriedení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 6 tohto nariadenia. 

(3) Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú veľkosti zberných nádob, 

z ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si vybrať nasledovne:  

Alternatíva č. 1  objem nádoby 110-120 litrov 

Alternatíva č. 2  objem nádoby 240 litrov 

Alternatíva č. 3  objem nádoby 960-1100 litrov 

Poplatky sú uvedené v prílohe č.2.  

Pri nárazovej vyššej produkcii odpadu je možné zakúpiť nezameniteľné obcou predávané  vrece 120 l 

za cenu 2€ , ktorá zahŕňa aj poplatok za odvoz.  

Systém individuálneho určenia intervalu odvozu. Odvoz  je uskutočnený v 7 dňových intervaloch, 

avšak obyvateľ rozhoduje o frekvencii odvozu individuálne.  Obec môže pristúpiť k zmene intervalu 

odvozu z dôvodu optimalizácie využitia systému z verifikovaných údajov elektronického systému.  

Označenie už existujúcich zberných nádob elektronickým identifikátorom vykoná obec plošne a 

bezplatne. 
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(4) Identifikáciu novej zbernej nádoby je pôvodca odpadu povinný vykonať pred prvým naplnením 

a vyložením zbernej nádoby.  

(5) V prípade , že pôvodca odpadu potrebuje zmenu  výberu zbernej nádoby môže tak urobiť 

doručením písomného oznámenia na obecný úrad. Zmenu je možné vykonať raz ročne k 1.1. 

nasledujúceho roka 

(6) V prípade nového pôvodcu odpadu výber zbernej nádoby alebo intervalu odvozu odpadov je 

pôvodca odpadu povinný vykonať doručením písomného oznámenia v lehote do 7 dní odo dňa 

vzniku povinnosti na obecný úrad. 

(7) Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých pôvodcov odpadov, alebo ak ide o zber odpadu 

v bytovom dome, výber veľkosti zbernej nádoby sa uskutoční na základe dohody všetkých 

pôvodcov odpadu. Ak sa  pôvodcovia odpadu nedohodnú, rozhodne obec. 

 

 

TRETIA   ČASŤ 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

 

§ 6 

 

(1) Triedený zber komunálnych odpadov je v zmysle § 80 ods.3 zákona č.79/2015 Z. z. činnosť, pri 

ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov. 

(2) Zložka komunálnych odpadov je v zmysle § 80 ods. 2 zák. č. 79/2015 Z. z. ich časť, ktorú možno 

mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa 

považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré 

možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

(3) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:  

- papier, 

- plasty – PET – označené recyklačným symbolom č. 1 

- rôzne plasty – označené recyklačným symbolom č.2, 3, 4, 5, 6. 

- kovy, 

- sklo, 

- kompozitné obaly na báze lepenky ( Ľudovo – Tetrapak ) 

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, - resp. dôvody nezavedenia triedeného zberu 

komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa § 81 odsek 21 

zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

- biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 

- jedlé oleje a tuky z domácností  

- elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátory, automobilové 

batérie a akumulátory 
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- veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke 

pomôcky, 

- odpadové pneumatiky, 

- odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

- objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín 

- drobný stavebný odpad v rozsahu do 1 m
3
 ,  

 

(4) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci podľa 

tohto nariadenia. 

 

§ 7 

Objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivín 

 

Objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom 

škodlivých látok sú držitelia komunálneho odpadu povinní umiestňovať  na zberný dvor.  

 

 

Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

zbieraných spolu s obalmi 
 

 

§ 8 

Triedený zber skla, papiera, plastov, kovu a kompozitných  obalov na báze lepenky 

 
 

(1) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a oddelene 

umiestňovať nasledovné   zložky komunálneho odpadu: 

- sklo:   do zeleného resp. priesvitného vreca 

- papier:   do modrého resp  priesvitného vreca 

- plasty – PET do priesvitného vriec 

- kov:   do červeného resp. priesvitného vreca  

- kompozitné obaly na báze lepenky resp. viacvrstvové kombinované materiály na báze 

lepenky:   do oranžového vreca resp. priesvitného vreca 

- rôzne plasty do žltého  resp. priesvitného vreca 

Vrecia bezplatne zabezpečuje obec (1 rolka – 25 ks) , vrátane nálepky s QR kódom. Pôvodca odpadu 

je povinný na vrece s triedeným odpadom umiestniť nálepku pred odvozom a tak zabezpečiť evidenciu 

vriec vydaných obcou. Pôvodca odpadu obdrží na Obecnom Úrade bezplatne ďalšie vrecia ( 1 rolka -

25 ks) ak preukázateľne odovzdal min 80 % z prevzatých vriec, t.j. min. 20 ks vriec.  

 

(2)  Zber neoobalových výrobkov sa neuskutočňuje formou zberu. Je ho však možné odovzdať na 

zbernom dvore 
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§ 9 

Školský zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov  

pochádzajúcich z domácností 

 

Obec určuje podmienky vykonávania zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov pochádzajúcich z domácností pre školy a školské zariadenia takto : 

 

(1) Škola alebo školské zariadenie (ďalej len "škola"), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a 

odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr do konca 

mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu 

a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre 

obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva.  

(2)  Na školu sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 písm. a) až e).  

(3)  Na školu, ktorá vykonáva zber podľa odseku 1, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 81 ods. 13, § 97 

a 98.  

 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými  komunálnymi odpadmi 

 

§ 10 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými  komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov vrátane 

odpadu z cintorínov 

 

(1) Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane 

odpadu z cintorínov, nasledovne : 

a.) Odvoz odpadu zo záhrad – konáre a zdrevnatené časti rastlín sa zbierajú na základe 

harmonogramu od apríla do októbra , a tiež sezónne. Harmonogram na príslušný rok je 

zverejnený do konca marca daného roka.  

b.) Odpad zo záhrad – napr.  kvety, tráva, seno, slama, lístie, vyplevená burina, pozberové zvyšky 

z pestovania , zhnité ovocie a zelenina, a pod.  sa zber nevykonáva. Uvedené druhy odpadu je 

možné kompostovať v záhradnom kompostéry alebo vyviezť na zberný dvor počas otváracích 

hodín. 

c.) Odpad z parkov a cintorínov je riešený systematicky. 

 

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore. 

  

(2) Obec zabezpečuje kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 

Termín a trvanie je uverejnené na obecnej stránke  priebežne podľa zberu. 
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§ 11 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom  

 

 

(1) Na obec sa nevzťahuje povinnosť  zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu  

komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pretože: 

 

a) preukázateľne v obci kompostuje vlastný odpad viac ako  50% obyvateľov.( do 31.12.2020) 

b) preukázateľne v obci kompostuje vlastný odpad 100 % obyvateľov ( od 1.1.2021) 

 

 

§ 12 

 

Obec ustanovuje, že  náklady na zabezpečenie kompostovacích zásobníkov na biologicky 

rozložiteľný komunálny odpad sa uhrádzajú nasledovne : 

1. Obyvatelia, ktorí si zabezpečia kompostéry v rámci projektu : riešenie biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov v obci Veľké Úľany majú kompostéry bezplatne. 

2. Ostatní obyvatelia – požiadajú obec o kompostovací zásobník. Obec znáša náklady na nákup 

kompostovacích zásobníkov, avšak náklady  zahrnie do miestneho poplatku za komunálne odpady pre 

žiadateľa v nasledujúcom roku.  Obyvatelia si môžu zabezpečiť aj vlastné kompostéry. V tomto 

prípade je obyvateľ povinný podpísať prehlásenie o domácom kompostovaní na obecnom úrade, alebo 

zaslať poštou na predpísanom tlačive,  ktoré je uverejnené na webovej stránke obce. 

 

§ 13 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 

 

 

(1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, 

ktorého je pôvodcom  je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje 

zariadenie spoločného stravovania zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne. 

(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém 

triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je 

pôvodcom v súlade s platnou právnou úpravou. 
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§ 14 

 

 Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých prenosných 

batérií a akumulátorov  a automobilových batérií a akumulátorov 

 

 

(1) Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: 

Elektroodpad je pôvodca povinný odovzdať na betónonovú rampu na ul. Pusta, pri sídle VPS- PO 

Veľké Úľany . 

 

(2) Nakladať s použitými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi, 

ktoré sú komunálnym odpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: 

Použité batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory, je pôvodca povinný 

odovzdať na betónonovú rampu na ul. Pusta, pri sídle VPS- PO Veľké Úľany . 

 

 

 
§15 

Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov 

nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 

 

 
 

1) Obec stanovuje nasledovný spôsob triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov 

nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok:  

Zber sa uskutoční na zbernom dvore v samostatnej zbernej nádobe.. 

 

2) Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 

zdravotníckych pomôcok sa uskutočňuje za nasledovných podmienok:  

Interval je stanovený štvrťročne – Január, Apríl, Júl, Október, vždy v prvú sobotu v danom 

mesiaci. 

 

 

§15 

Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov 

 
 

1) Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre tuky a jedlé oleje z domácností. 

2) Na území obce  je zabezpečené zberné miesto použitých jedlých olejov a tukov. 

3) Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, 

resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad. 

4) Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje  na mieste  určenom obcou a to : na ulici Pusta pri 

VPS PO Veľké Úľany – počas pracovných hodín. 

5) Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania 

zabezpečujú samostatne.     
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§ 16 

Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík 

 
 

Spätný zber odpadových pneumatík sa uskutočňuje nasledovným spôsobom  

V hierarchii je postupnosť nasledovná : 

1. Spätný zber distribútorom resp. pneuservisu. 

2. Na určenom mieste na zbernom dvore 

 

 

 
ŠTVRTÁ  ČASŤ 

Prevádzkovanie zberného dvora 

 

§ 17 

 

(1) Zberný dvor obce Veľké Úľany sa nachádza v miestnej časti Lenčehely, ktorú prevádzkuje 

Obec.  

(2) Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu 

v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení obce  na 

zbernom dvore, ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom, 

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ môže bezplatne odovzdať oddelene 

vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných 

zdrojov na zbernom dvore ,ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom, 

(4) Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore subjektom 

odlišným od osoby uvedenej v ods. 2  a 3 nie  je umožnená. 

(5) Odovzdanie inej oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu, ako je uvedená v odseku 2 

a 3  nie je spoplatnené.  

(6) Drobný stavebný odpad je možné bezplatne odovzdať max. 1 m3 

objemný odpad  - bezplatne 

odpadové pneumatiky -  - bezplatne 
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PIATA ČASŤ 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

§ 18 

 

(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa hlási 

orgánu, v ktorej územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza  a to : 

- orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v Galante  

alebo 

- obci Veľké Úľany, odbor životného prostredia, počas stránkových dní obecného úradu.  

(2) Oznámenie možno uskutočniť písomne, ústne, elektronicky – musí byť nahlasovateľ verifikovaný  

(3) Oznámenie podľa odseku 1 sa podá obci alebo okresnému úradu, v ktorého územnom obvode sa 

táto nehnuteľnosť nachádza. 

 

 

§  19 

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb poverených 

obecným úradom, poriadkovej služby a hlavného kontrolóra obce. 

 

 

 

 

ŠIESTA  ČASŤ 

Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad 

 

§  19 

 

(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.  

(2) Obec určuje výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktoré znáša  

pôvodný pôvodca odpadu 34 eur za 120 l zbernú nádobu. Úhrada je splatná ihneď pri odbere 

zbernej nádoby a nezahŕňa sa do miestneho poplatku. 
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SIEDMA ČASŤ 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

§  20 

 

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva : 

a)  prejednáva  priestupky  v  odpadovom   hospodárstve  (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona  o odpadoch) 

a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch), 

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s 

odpadmi na území obce.  

 

§  21 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o odpadoch], 

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná 

nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],   

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o 

odpadoch], 

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,  

e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch, 

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, 

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods.  4 zákona o 

odpadoch, 

h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, 

i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, 

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,  

k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch. 

2. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť pokutu do 

výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 

3. Za  porušenie ustanovení tohto VZN možno uložiť pokutu do výšky 33 eur [§ 13 ods. 1 a § 46 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch]. 

4. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 

výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 

zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení]. 

5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona 

o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
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§  22 

  

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a týmto nariadením. 

(2) Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých 

skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis 

celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Veľké 

Úľany zverejní obec na svojom webovom sídle www.ulany.sk  

(3) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

stanovuje obec v prílohe č.2.poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

(4) Toto VZN č.  7/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 9.12.2020  

uznesením č. 95-OZ/2020 bod č. 11.               

(5) Schválením VZN č. 7/2020  sa ruší VZN č. 8/2019 , ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo na 

svojom zasadnutí dňa 11.12.2019  uznesením č. 51-OZ/2019 bod č. 10) 

(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021. 

 

 

 

 

  

Vo Veľkých Úľanoch  dňa  10.12.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Gőgh, DBA 

                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulany.sk/
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Príloha č.1 

 

 

 

 

Harmonogram zberu triedeného odpadu pre rok 2021 

 

 

Dátum označuje prvý deň zberu, v prípade že zber trvá viac dní  pokračuje sa nasledovný deň. 

 

 

Rok 2021 Kovy Plasty Sklo Tetrapak Papier Rôzne plasty 

Január  14. 14.  28. 28. 

Február 11. 11.  25. 25. 25. 

Marec  11. 11.  25. 25. 

Apríl 8. 8.  29. 29. 29. 

Máj  13. 13.  27. 27. 

Jún 10. 10.  24. 24. 24. 

Júl 8. 8. 8.  29. 29. 

August 12. 12.  26. 26. 26. 

September  9. 9.  30. 30. 

Október 14. 14.  28. 28. 28. 

November  11. 11.  25. 25. 

December 9. 9.  30. 30. 30. 

 

 

 

Vo Veľkých Úľanoch dňa  10.12.2020 

 

 

 

 

Ing. František Gőgh, DBA 

starosta obce 
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Príloha č. 2 

 

Poplatky platné od 1.1.2021 

 

Fakturácia v mesiaci Február 2021 – splatnosť 14 dní 

 

Štandardná domácnosť – zahŕňa všetkých poplatníkov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. 

Poplatok za služby v odpadovom hospodárstve  30 € / zberná nádoba 

 

Zvýhodnená domácnosť * 

Poplatok za služby v odpadovom hospodárstve  15 € / zberná nádoba 

* zvýhodnená domácnosť –  musí spĺňať tieto požiadavky : 

obývania domácnosti iba jednou osobou, ktorá v roku žiadosti dovŕši vek 65 rokov a zároveň má 

starobný dôchodcovský výmer, alebo preukázanie obývania domácnosti iba jednou sobou, ktorá ma 

invalidný dôchodcovský výmer úrovne 80% a viac. 

 

 

Fakturácia v mesiac August 2021 - splatnosť 14 dní 

Poplatok za odvoz a uskladnenie odpadu = počet odvozov  x  cena za vývoz Alt. 1-3 

 

Alternatíva č. 1  objem nádoby 110-120 litrov   2 €  vývoz 

Alternatíva č. 2  objem nádoby 240 litrov   4 €  vývoz 

Alternatíva č. 3  objem nádoby 960-1100 litrov   16 € vývoz 

 

 

 

Vo Veľkých Úľanoch dňa  10.12.2020 

 

 

 

 

Ing. František Gőgh, DBA 

starosta obce 


