Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov
č. 2/ 2011
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností na území obce Majcichov

Obecné zastupiteľstvo v Majcichove na základe ustanovenia §6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 39 ods. 4
zákona NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).
Čl. I
Predmet úpravy a vymedzenie základných pojmov
Toto VZN ustanovuje podrobnosti o spôsobe
- zberu a prepravy komunálnych odpadov
- separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov
- nakladania a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce, ako aj miesta
určené na ukladanie týchto odpadov a zneškodňovanie týchto odpadov, s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých
podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
1.

Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce
sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej
zbaviť.

2.

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie
alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

3.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.

4.

Komunálne odpady sú odpady z domácností, vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb
a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet
podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácnosti
sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu,
napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácnosti, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú
aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov
a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. Zoznam
odpadov, ktoré tvoria komunálne odpady je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN, ktorá je jeho
neoddeliteľnou súčasťou.

5.

Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou –
nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné
povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci) alebo pri ktorých nie je potrebné ani
ohlásenie ani stavebnému úradu (obci).

6.

Objemný odpad sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú pri nepravidelnej
činnosti fyzických osôb – nepodnikateľov a ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer alebo presahujúci
objem zberať do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci
ustanovených v tomto VZN.
Zložka komunálneho odpadu je ich časť, ktorú je možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný
druh odpadu.

7.
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8.

Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie
odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
9. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovania zložiek odpadov, ktoré možno
po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
10. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych
a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
11. Spätný odber je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového
elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza
z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.

Čl. II
Záväznosť nariadenie
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností vznikajúcimi na území obce Majcichov.
2.Toto nariadenie je záväzné pre pôvodcu komunálnych odpadov, ktorými sú
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľ a má na území obce trvalý alebo prechodný pobyt
b) právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo
má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie
c) fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce, slúžiacej napr. na prechodné ubytovanie, individuálnu
rekreáciu a pod.
Čl. III
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné
zdroje; výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje množstvo
odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia; vývojom vhodných metód
zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie
druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a) alebo b),
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie
nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a), b) alebo c)
e) v oblasti nakladania s elektroodpadmi dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností
odovzdaného do systému spätného odberu a oddeleného zberu dosiahlo v priemere aspoň štyri kg na
jedného obyvateľa za rok.
Čl. IV.
Spoločné ustanovenia
1.

Toto VZN je záväzné pre celé katastrálne územie obce Majcichov

2.

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch.
Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný
nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením.
Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí
a životné prostredie.

3.

Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.

4.

Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN,
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b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto
VZN,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov
do pôdy
h) ukladať do zberných nádob iný odpad než odpad, pre ktorý sú určené.
5.

Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, a produkuje ročne
viac než 1 t nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program
odpadového hospodárstva.

6.

Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne odpady
ako aj pre drobné stavebné odpady a elektroodpady obec, na území ktorej tieto odpady vznikajú.
Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch sa môžu dohodnúť
navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.

7.

Pôvodca odpadu a obec sú povinní dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.

Čl. V
Nakladanie s komunálmi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
1.

Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec
z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 7 alebo 9 zákona
o odpadoch.

2.

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný
druh odpadu.

3.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

4.

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi
zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Tiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky, drobné stavebné odpady a
elektroodpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

5.

Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob
a podmienky zberu, prepravy zhodnocovania a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade
s platným programom odpadového hospodárstva obce a s týmto VZN.

6.

Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona o odpadoch je oprávnené požadovať
od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá
s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.

7.

Držiteľ komunálneho odpadu , drobného stavebného odpadu a elektroodpadu alebo ten, kto nakladá
s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území obce, je
povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi.
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8.

Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad
v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN, je povinný to oznámiť bezodkladne príslušnému
obvodnému úradu životného prostredia a obci.
Čl. VI
Systém zberu prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu

1.

Obec Majcichov zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce
systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov
v rámci separovaného zberu, zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber
a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
d) zabezpečuje priestor, kde môžu občania priebežne bezplatne odovzdať oddelene vytriedené
odpady s obsahom škodlivín a dvakrát do kalendárneho roka je zabezpečený mobilný zber
týchto odpadov
e) zabezpečuje priestor, kde môžu občania priebežne bezplatné odovzdať elektroodpad
z domácností a zabezpečuje prostredníctvom organizácií ( resp. spoločností) na to oprávnených
odvoz elektroodpadu z obce
Čl. VII
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu

1.

Pôvodca komunálnych odpadov ukladá odpad len do zberných nádob zodpovedajúcich schválenému
systému v obci podľa prílohy č.2 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

2.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný separovať z komunálnych odpadov zložky podľa prílohy
č.2 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

3.

Za umiestnenie zberných nádob pri nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie zodpovedajú ich užívatelia.

4.

Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch sú jednotliví užívatelia povinní dohodnúť
s obecným úradom.

5.

Každý kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je povinný s nimi šetrne
zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou.

6.

Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na miestach hromadného
umiestnenia zberných nádob je zakázané meniť ich zoskupenie alebo ich inak premiestňovať.

7.

Miesta pre umiestnenie zberných nádob sú zvolené tak, aby boli zohľadnené vhodné donáškové a
odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. V prípade, že nedôjde k dohode,
určí miesto obecný úrad.

8.

Odcudzenie alebo poškodenie domovej zbernej nádoby je užívateľ povinný nahlásiť na obecný úrad.

9.

Konkrétny systém zberu zmesových komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov,
vyseparovaných komunálnych odpadov, elektroodpadov, nebezpečných komunálnych odpadov je
uvedený v prílohe 2 tohto VZN.
Čl, VIII.
Povinnosti oprávnených osôb pri odvoze komunálneho odpadu

1. Oprávnená osoba je pri manipulácii so zmesovým komunálnym odpadom povinná:
a) vyprázdňovať smetné domové zberné nádoby so zmesovým komunálnym odpadom tak, aby nedošlo
k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym a iným problémom, ku škode majetku alebo poškodeniu
životného prostredia
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b) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na ich stanovište
c) dodržiavať stanovenú intenzitu vývozov odpadov
d) uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý interval vývozu z objektívnych
príčin ( počasie, porucha vozidla a pod.) v náhradnom termíne podľa dohody s obcou
e) v prípade znečistenia verejného priestranstva pri vyprázdňovaní zberných nádob je povinná znečistenie
odstrániť.
Ďalšie bližšie podmienky môže obec dohodnúť s osobou oprávnenou manipulovať so zmesovým komunálnym
odpadom vo zmluvnom vzťahu.
2. Pri manipulácii s vytriedenými odpadmi je oprávnená osoba povinná:
a) mať pri manipulácii s odpadmi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti ( žiarivky, ropné látky, akumulátory a pod.),
osobitný súhlas na výkon tejto činnosti
b) odstrániť znečistenie priestranstva alebo stanovišťa zberných nádob alebo ich priestoru, ktoré vzniklo pri ich
vyprázdňovaní alebo premiestňovaní
c) evidovať množstvo vytriedeného odpadu podľa jednotlivých druhov odpadu
d) uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné uskutočniť zber a odvoz v dohodnutom termíne alebo
intervale odvozu z objektívnych príčin ( počasie, poruchy vozidla, iné), v náhradnom termíne podľa dohody
s obcou
e) vykonávať kontrolu obsahu zberných nádob na separované zložky komunálneho odpadu; ak je v zbernej
nádobe iný odpad, oprávnená osoba nádobu nevyvezie ako vytriedený odpad, ale v príslušnom termíne ako
zmesový komunálny odpad a oznámi to zodpovednému zamestnancovi obce alebo starostovi.
Ďalšie bližšie podmienky pre zber a odvoz vytriedeného odpadu môže obec dohodnúť s osobou oprávnenou
manipulovať s vytriedenými odpadmi komunálneho odpadu vo zmluvnom vzťahu.
Čl. IX.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.

Výšku poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Majcichov určuje
všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady.
Čl. X.
Obec

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na
území obce,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi so stavebnej
činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
Čl. IX
Priestupky
1.

Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch ( §18 ods.3 písm. b/)
a týmto nariadením
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou ( §18 ods.3 písm. a) a §39 ods.5 písm.
c) zákona o odpadoch)
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa §18 ods.6 zákona o odpadoch,
d) nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo inými ako drobnými stavebnými odpadmi
v rozpore s § 19 ods. 1 písm. b),f) a k), alebo nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm. i)
zákona o odpadoch
e) vykoná nedovolenú prepravu odpadov ( § 18 ods. 3 písm. d/ zákona o odpadoch)
f) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9 zákona o odpadoch
g) nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40 zákona o odpadoch
h) nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s § 48d ods.1,3,4 zákona
o odpadoch
i) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42 zákona o odpadoch
j) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43 zákona o odpadoch
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k) ak je držiteľom starého vozidla, nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 51 alebo § 53 ods.7
zákona o odpadoch
l) vypracuje odborný posudok v rozpore so zákonom o odpadoch alebo v odbornom posudku
uvedie nepravdivé údaje
m) nezaplatí príspevok do Recyklačného fondu podľa § 54 ods. 1 alebo nezaplatí ho včas alebo
v ustanovenej sume
n) nesplní povinnosť podľa § 53 ods. 1 písm. b) alebo podľa § 53 ods. 6
o) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 18 ods. 7 alebo ods. 9
p) nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 8
q) nakladá s elektroodpadmi v rozpore s § 54g
r) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c.

2. Za priestupok podľa
a) odseku 1 písm. a) až c), f) a r) tohto článku možno uložiť pokutu do výšky 165,96 €
b) odseku 1 písm. d),e), g) až q) tohto článku možno uložiť pokutu do výšky 663, 87 €

3. Priestupky podľa § 80 ods. 1 písm. a) až c), f) a r) tohto článku prejednáva obec a výnosy z pokút
uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon
o priestupkoch), ak zákon neustanovuje inak.

Čl. X
Účinnosť
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Majcichove dňa 04.03.2011 uznesením číslo 13/2011
a nadobúda účinnosť 15-ym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obci.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší doterajšie VZN obce Majcichov č. 6/2004 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Majcichov, dňa: 29.11.2004 uznesením č. 72/2004.
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16.02.2011
Zvesené z úradnej tabule dňa: 02.03.2011

Ing. Tibor Marek
....................………………
starosta obce
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Príloha č.1 k VZN č. 2/2011
Zoznam komunálnych odpadov zaradených podľa vyhlášky č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov
20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE
ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU
2001
SEPAROVANE
ZBIERANÉ
ZLOŽKY
KOMUNÁLNYCH
ODPADOV(OKREM 1501)
200101
papier a lepenka
O
200102
sklo
O
200108
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
O
200110
šatstvo
O
200111
textílie
O
200113
rozpúšťadlá
N
200114
kyseliny
N
200115
zásady
N
200117
fotochemmické látky
N
200119
pesticídy
N
200121
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
N
200123
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
200125
jedlé oleje a tuky
O
200126
oleje a tuky iné ako uvedené v 200125
N
200127
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky
N
200128
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené
v 200127
O
200129
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
N
200130
detergenty iné ako uvedené v 200129
O
200131
cytotoxické a cytostatické liečivá
N
200132
liečivá iné ako uvedené v 200131
O
200133
batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602 alebo 160603
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
N
200134
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133
O
200135
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti
N
200136
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné
ako uvedené v 200121, 200123 a 200135
O
200137
drevo obsahujúce nebezpečné látky
N
200138
drevo iné ako uvedené v 200137
O
200139
plasty
O
200140
kovy
O
200141
odpady z vymetania komínov
N
200199
odpady inak nešpecifikované
2002
ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV
(VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)
200201
biologicky rozložiteľný odpad
O
200202
zemina a kamenivo
O
200203
iné biologicky rozložiteľné odpady
O
200300
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
200301
zmesový komunálny odpad
O
200302
odpad z trhovísk
O
200303
odpad z čistenia ulíc
O
200304
kal zo septikov
O
200306
odpad z čistenia kanalizácie
O
200307
objemný odpad
O
200399
komunálne odpady inak nešpecifikované
Príloha č.2 k VZN č. ............../2011
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Systém zberu komunálnych odpadov na území obce Majcichov
1. Zmesový komunálny odpad z domácností
Na území obce sa používajú na zmesový komunálny odpad z domácností nasledovné zberné nádoby:
- pri nehnuteľnostiach určených na bývanie zberné nádoby plechové s objemom 110 l alebo
plastové s objemom 120 l
- pri nehnuteľnostiach slúžiacich ako nebytový priestor zberné nádoby plastové s objemom 120 l
alebo s objemom 1100 l
- osobitne určené zberné nádoby alebo PE vrecia s objemom 110 l určené na separované zložky
komunálnych odpadov.
- veľkokapacitné kontajneri s objemom 5 a 7 m3.
2. Separovaný zber
Na území obce sa separujú nasledovné zložky komunálnych odpadov:
A. PAPIER
Pod odpadom s názvom papier a lepenka sa zbiera:
- noviny, časopisy, zošity, kancelársky a baliaci papier, kalendáre, katalógy, cenníky, knihy bez
dosiek, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky, poskladané krabice
Odpad nesmie obsahovať:
- pergamenový papier, asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, uhľový papier, obaly
z mlieka, znečistený papier potravinami, ropnými látkami, kombinovaný papier s inými
látkami ako napr. plasty, kovy a pod.
Vyseparovaný papier sa zbiera do plastových vriec, odvoz a zneškodnenie vyseparovaného odpadu zabezpečuje
oprávnená spoločnosť podľa harmonogramu jeden krát mesačne.
Vyseparovaný papier sa môže odovzdať aj do vyčleneného veľkokapacitného kontajnera umiestneného v areáli
základnej školy v čase podľa prevádzkových hodín základnej školy.
B.SKLO
Pod odpadom s názvom sklo sa zbiera:
- nevratné fľaše z bieleho a farebného skla, nevyužiteľné resp. rozbité tabule skla z okien a
dverí, fľaše od zaváranín a pod bez vrchnákov a uzáverov očistné od zbytkov z pôvodného
obsahu...
Odpad nesmie obsahovať:
- žiarovky, keramiku, zrkadlá, drôtené sklo, porcelán, kovové uzávery na fľaše, sklenené obaly
ropných produktov, náterových hmôt a riedidiel, silne znečistené sklenené obaly...
Vyseparované sklené odpady sa zberajú do plastových zvonov umiestnených na stanovištiach na verejných
priestranstvách obce s časovo neobmedzenou prístupnosťou. Zberné zvony sú zelenej a hnedej farby a sú
rozmiestnené po 2 ks a to nasledovne: RD č.p. 112, RD č.p. 126, RD č.p. 563, RD č.p. 237, RD č.p. 302, RD
č.p. 296, RD č.p. 381, RD č.p. 395, RD č.p. 492, RD č.p. 590, OcÚ č.p.606, RD č.p. 613.
Odvoz vyseparovaného skla je podľa naplnenia zvonov.
Vyseparované sklo môžu obyvatelia umiestniť aj do pevnejších vriec a v deň vývozu plastov a papiera podľa
harmonogramu - 1x mesačne vyložiť na odovzdanie.
C.PLASTY
Pod odpadom s názvom plasty sa zbiera:
- plastové fľaše od nápojov (PET fľaše), plastové fľaše od šampónov, čistiacich prostriedkov,
plastové fólie, tašky a pod., plastové fľaše treba postláčať, pre ušetrenie objemu a zbaviť
uzáverov; uzávery z plastových obalov sa odkladajú do vriec oddelene;
nevhodné plasty do zberu :
- plastové vrecká od mlieka, plastové obaly zo syrov poprípade aj znečistené mastnotou,
plastové poháriky od jogurtov, olejov, chemikálií, polystyrén
Vyseparované plasty sa zberajú do plastových vriec.
Vývoz vyseparovaných plastov vo vreciach je podľa harmonogramu – 1 x mesačne.
C.KOVY
Pod odpadom kovy do plastových vriec sa zbiera: kovové plechovky od nápojov, kovové časti obalov potravín –
konzervy, kovové vrchnáky od nápojov, hliníkové fólie od syrov, čokolád, jogurtov, paštét, šalátov, kovové
výrobky a súčiastky menšej hmotnosti podľa dispozície plastového vreca.
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Do vreca nepatria- kovové obaly a súčiastky kombinované s inými materiálmi, kombinované obaly, káble,
izolovaný drôt, batérie.
Odvoz vyseparovaného kovového odpadu vo vreciach je podľa harmonogramu – 1 x mesačne
Kovový odpad môžu obyvatelia odovzdať aj do zberného veľkokapacitného kontajnera, ktorý je umiestnený
v areáli základnej školy v čase podľa prevádzkových hodín základnej školy. Odvoz kontajnera s kovovým
odpadom je príležitostne podľa naplnenia.
Vyseparované odpady, ktorá sa zberajú v plastových vreciach a sklo v pevnejších vreciach obyvatelia vykladajú
podľa harmonogramu – 1 x mesačne v deň zberu ráno do 6.30 h pred rodinné domy uviazané a zabezpečené
proti vysypaniu pred svoje rodinné domy, prípadne prevádzky, odkiaľ sú zberané zmluvnou organizáciou
zabezpečujúcou zber, prepravu, odvoz a zneškodňovanie odpadov v obci.
Náhradné vrecia na separovaný zber aj zberné domové plastové 120 l nádoby na zmesový komunálny odpad
zabezpečuje pre obyvateľov obec bezplatne.
3. Objemný odpad a drobné stavebné odpady
Zbierajú sa dvakrát ročne do veľkoobjemových kontajnerov s objemom 5m3 alebo 7m3.
Do kontajnerov nepatria stavebné odpady, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti fyzických a právnických osôb
vykonávanej na základe stavebného alebo búracieho povolenia. Na zber a vývoz takto vzniknutých stavebných
odpadov je potrebné zabezpečiť si veľkoobjemový kontajner samostatne.
1. Pre umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov pre účely zberu tohto druhu odpadu sa určujú verejné
priestranstvá:
- areál miestneho cintorína
- miestna komunikácia pri FARME FRESH s.r.o. Majcichov, pri rodinnom
dome č.p. 47
- miestna komunikácia v hornej uličke pri rodinnom dome č.p. 302 smer Palaj
- otoč autobusa na sv. Jáne -2 ks
Veľkokapacitný kontajner v areáli cintorína je vyčlenený výhradne na zhromažďovanie a zneškodňovanie
odpadu z prevádzky a činnosti cintorína. Zhromažďovanie a zneškodňovanie odpadu týmto kontajnerom sa
uskutočňuje priebežne podľa jeho naplnenia.
2. Obecný úrad zabezpečí pre občanov v dostatočnom časovom predstihu informovanie o zbere objemného
odpadu a o čase a mieste umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre zber objemného odpadu.
4. Zber oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín
Zber vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín je v rámci zavedeného systému
zabezpečovaný 2 krát ročne podľa požiadaviek a množstva takéhoto odpadu prostredníctvom zmluvného
partnera oprávneného nakladať s uvedeným odpadom. Obyvatelia môžu takýto odpad odovzdať aj na
zberné miesto, do vyčlenených zberných nádob na nádvorí obecného úradu.
Držiteľ použitých batérií ( malých a gombíkových článkov) môže tieto odovzdať do zberného koša
v predajni Jednota Majcichov .
Držiteľ použitých žiaroviek môže tieto odovzdať do zberného koša v predajni Jednota Majcichov.
5. Zber elektroodpadu z domácností a biologicky rozložiteľného odpadu
Elektroodpad
Zber elektroodpadu z domácností sa uskutočňuje 2 x ročne prostredníctvom zmluvnej spoločnosti,
oprávnenej nakladať s takýmto odpadom. O zbere elektroodpadov informuje obec verejnosť v dostatočnom
časovom predstihu formou oznamov spôsobom v obci obvyklým. V deň vývozu elektroodpadov obyvatelia
ráno umiestnenia elektroodpad pred rodinné domy, odkiaľ je spoločnosťou vykonávajúcou zber
elektroodpadu tento odpad odvezený.
Biologicky rozložiteľný odpad
Pôvodcovia a držitelia tohto odpadu ho zberajú
- v rodinných domoch odložením do domáceho kompostoviska
- v bytových domoch odložením do komunitného kompostoviska
- s odpadom z verejnej zelene sa nakladá v súlade s uzatvorenými zmluvami s dodávateľmi
tejto služby drvením drevnej hmoty, kompostovaním trávy a lístia
- odpad pri vzniku a údržbe hrobových miest je povinný nájomca hrobového miesta umiestniť
do nádoby na pohrebisku v obci na to určených a osobitne uložiť biologicky rozložiteľný
odpad a ostatný odpad podľa označenia kontajnerov
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