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ZBERNÝ  DVOR 

 

HERĽANY 

 
 

 

Otváracia doba : 

 

Streda   od 15.00 hod. do 18.00 hod. 

 

Sobota  od 08.00 hod. do 12.00 hod. 

 

 

 
Vydané Všeobecne záväzné nariadenie Obce Herľany č. 26/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Herľany 

a Žirovce je zverejnené na stránke Obce Herľany (www.herlany.sk) 

 

Sú v ňom upravené v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavenými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných 

kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a 

akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a elektroodpadov z domácností s cieľom zabezpečiť 

ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci. 

http://www.herlany.sk/


 

PRAVIDLÁ A POKYNY K SEPAROVANIU ODPADU PRE 

OBČANOV OBCÍ HERĽANY A ŽIROVCE 

 

 
Separovaný odpad zbieraný od brány obyvateľov obcí. 
 

 

PLASTY    20 01 39 

Plastové fľaše od  nápojov  (PET fľaše - polyetyléntereftalát):  
Patria sem :  fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; 

 

- zlisujte a uložte do akéhokoľvek vreca alebo krabice. Je potrebné fľaše zlisovať a tým 

vytlačiť z nich vzduch, znížite ich objem, aby zbytočne nezaberali miesto. Zbiera sa 2 x 

mesačne podľa harmonogramu,  vrece alebo krabica sa vysype a vráti naspäť do domácnosti. 

 

Zmiešané plasty  
Patria sem: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/high density PE – PE s nízkou/vysokou 

hustotou): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich 

prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky 

od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky 

z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a 

elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod. 

Nepatria sem: znečistené obaly (chemikáliami či olejmi), viacvrstvové obaly, hrubo 

znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 

 

Fólie, igelitové obaly, plastové prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, fľaše od aviváže 

a čistiacich prostriedkov, obaly z jogurtov a obaly od drogérie –  uložte do vreca alebo krabice 

– nemiešajte s pet fľašami ! Rozmernejšie plasty – vyložte k bráne. Zbiera sa 2x mesačne 

podľa harmonogramu, vrece alebo krabica sa vysype a vráti naspäť. 

 

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY    20 01 25 

 

Rastlinné oleje, olej zo šalátov, olej z konzervovaných potravín (ryby v oleji, sušené 

paradajky, nakladané syry a pod.), marinády na grilovanie, pevné tuky (maslo, masť), olej 

z vyprážania a fritovania. 

 

Použité oleje a tuky zlejte do PET fľaše alebo inej uzatvárateľnej platovej nádoby a spolu 

s ostatným plastovým odpadom sa zbiera 2 x mesačne podľa harmonogramu.  

Naplnené uzatvorené PET fľaše sa vhodia do nádoby nato určenej na Zbernom dvore a po jej 

naplnení spoločnosť KOSIT a.s. ich odvezie na recykláciu. 

 

 

 

SKLO   20 01 02 

Patria sem: sklenené fľaše z limonád, sirupov, liehovín, obaly z kompótov, poháre a predmety 

zo skla, vázy, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo a pod. 

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z 

umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory a pod. 

 



Prázdne sklenené fľaše - vložte do vreca alebo krabice. Zbiera sa 1x mesačne podľa 

harmonogramu, vrece alebo krabica sa vysype a vráti naspäť do domácnosti. Tabuľové sklo 

sa nezbiera od brány, toto doneste na zberný dvor a uložte do kontajnera. 

 

 

KOVOVÉ OBALY   20 01 40 

Patria sem: konzervy, plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby 

od pást, obaly zo sprejov, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko a pod. 

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, 

kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, klinec, sponka, spinka, špendlík, 

kovová rúrka, starý kľúč, zámok, ventil a pod. 

 

Plechovky od alko a nealko nápojov vložte do vreca alebo krabice – zlisujte stlačením, 

z dôvodu zníženia ich objemu, Zbiera sa 1x mesačne podľa harmonogramu, vrece alebo 

krabica sa vysype a vráti naspäť do domácnosti. 

 

 

PAPIER  A  LEPENKA   20 01 01 

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

lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, papierové obaly, katalógy, 

telefónne zoznamy, plagáty, baliaci papier a pod. 

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou 

fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, kopírovací papier a akýkoľvek 

špinavý či mastný papier. 

 

Noviny, časopisy, kartóny – uložte do vreca alebo krabice. Zbiera sa 1x mesačne podľa 

harmonogramu, vrece alebo krabica sa vysype a vráti naspäť. 

 

 

TETRAPAKY – viacvrstvové kombinované materiály 

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných 

štiav a džúsov, vína a pod. 

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do 

pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod. 

 

Škatuľové obaly od nápojov vložte do vreca alebo krabice – zlisujte stlačením, z dôvodu 

zníženia ich objemu.  Zbiera sa 1x mesačne , vrece alebo krabica sa vysype a vráti späť do 

domácnosti. 

 

 

Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík 
 

Pneumatika je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, 

vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. 

Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika. 

Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom. Odpadové pneumatiky nie sú 

súčasťou komunálnych odpadov. 

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

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (v predajní pneumatík, alebo tomu, kto 

pneumatiku vymieňa), alebo na  určenom mieste na Zberný dvor Herľany, okrem odpadových 

pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na 

zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

 



TEXTIL                20 01 10 šatstvo      

                          20 01 11 textil                                

PNEUMATIKY   16 01 03        opotrebované pneumatiky      

FARBY                 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce  

                           nebezpečné látky      

                          20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice a iné  

 

BATÉRIE A AKUMULÁTORY 

                          20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 

                            alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory  

                  obsahujúce tieto batérie      

   20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33                

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 

                        17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb, demolácií a iné  

    

NEBEZPEČNÉ ODPADY 

     20 01 19  pesticídy      

              20 01 21          žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť                               

               20 01 23          vyradené zariadenia obsahujúce chlorfluorované   

                                                     uhľovodíky  

                             20 01 35          vyradené elektrické a elektronické zariadenie a iné  

                        20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné odpady  

  

OBJEMNÝ ODPAD 

   20 03 07 objemný odpad      

 

BRKO  

       20 02 01          biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad parkov,  

                                                      cintorínov          

               20 01 08          biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad        

   20 02 03  iné biologicky rozložiteľné odpady   

   20 03 02  odpad z trhovísk     

   20 03 03  odpad z čistenia ulíc  

     

 

Všetky tieto separované odpady je potrebné doniesť na zberný dvor, ktorý sa nachádza 

pri cintoríne v Herľanoch. 

 

Odpad sa nesmie nechávať pri zbernom dvore, ale je potrebné ho uložiť do kontajnerov 

podľa pokynov uvedených v týchto pravidlách, pokynoch vyvesených pri každom 

z kontajnerov na zbernom dvore a pokynov zodpovedného pracovníka ! 

 

Pri potrebe štiepkovania zeleného odpadu priamo u obyvateľa je potrebné dohodnúť 

termín a spôsob na obecnom úrade v Herľanoch. 

Podľa zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov každý je povinný 

nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom , ktorý neohrozuje 

zdravie ľudí a nepoškoduje  životné prostredie a to tak , aby nedochádzalo k  

a/ riziku znečistenia vody , ovzdušia , pôdy , rastlín a živočíchov, 

b/ obťažovanie okolia hlukom alebo zápachom a  

c/ nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 



 

Podľa tohto zákona sa zakazuje zneškodňovať/spaľovať/ biologický rozložiteľný odpad 

zo záhrad parkov a cintorínov na pozemkoch právnických osôb , fyzických osôb /obyvateľov/ 

a občianskych združení. 

 

 

ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV OD  1. JANUÁRA 2023 

 
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v § 81 ods. 7 b) ukladá všetkým mestám a obciam povinnosť 
zabezpečiť separovaný zber biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov. 

Obec Herľany je tak povinná od 1. januára 2023 triediť aj jedlé 

oleje a tuky. 
 

 
 

 

 
Spôsob zberu jedlých olejov a tukov v obci Herľany a Žírovce 
 
Pri každom plánovanom zbere plastov od brány obyvateľov obcí podľa 

zberového kalendára, obyvatelia vyložia jedlými olejmi a tukmi naplnenú 
uzatvorenú PET fľašu resp. inú uzatvárateľnú plastovú nádobu, ktorú pracovníci 
obce prevezú na zberný dvor Herľany, kde ju uložia do nádoby určenej na tento 
odpad.  

Po naplnení nádoby na zbernom dvore bude odpad tvorený jedlými olejmi 
a tukmi odvezený spoločnosťou Kosit a.s. na recykláciu. 
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