Obec Majcichov
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3 / 2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností na území obce Majcichov
Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2011
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 doplnku č. 1, ktorým sa dopĺňa a mení VZN obce
Majcichov č. 2/2011 (ďalej len doplnok VZN).
Čl. I
1.V celom VZN č. 2/2011 sa slovo „separovaný“ mení na slovo „triedený“.
2. V článku IV. ods. 5 VZN č.2/2011 sa text ... 1 t nebezpečných odpadov alebo 10 t ostatných odpadov... mení
na text ...10 t nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov...
3. V čl. VII ods. 9 sa mení na text:
Konkrétny systém nakladania a zberu zmesových komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov,
vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov, elektroodpadov a nebezpečných
komunálnych odpadov je uvedený v prílohe 2 tohto VZN.
4. Príloha č.2 k VZN č. 2/2011 sa mení a dopĺňa na nasledovný text:
Systém nakladania a zberu komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov vrátane biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov a elektroodpadov na území obce Majcichov
1. Zmesový komunálny odpad z domácností (komunálny odpad po vytriedení zložiek KO)
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 kontajnery s objemom 5 a 7 m3.
1. Triedený 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 a pod.
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.
Vytriedený papier sa zbiera do plastových vriec, odvoz a zneškodnenie vytriedeného papiera zabezpečuje
oprávnená spoločnosť podľa harmonogramu jeden krát mesačne.
Vytriedený papier sa môže odovzdať aj do vyčleneného veľkokapacitného kontajnera umiestneného v areáli
základnej školy v čase podľa prevádzkových hodín základnej školy.
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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...
Vytriedené 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 vytriedeného skla je podľa naplnenia zvonov.
Vytriedené 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
Vytriedené plasty sa zberajú do plastových vriec.
Vývoz 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.
Do vreca nepatria- kovové obaly a súčiastky kombinované s inými materiálmi, kombinované obaly, káble,
izolovaný drôt, batérie.
Odvoz vytriedeného 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.
Vytriedené 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 triedený 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 ( máj a september) 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
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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 a na Obecnom úrade v Majcichove.
Držiteľ použitých žiaroviek môže tieto odovzdať do zberného koša v predajni Jednota Majcichov.
Použité batérie a akumulátory sa môžu odovzdávať iba v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec
v spolupráci s oprávnenou osobou na základe zmluvného vzťahu, v prípade prenosných použitých batérií
a akumulátorov aj distribútorovi batérií a akumulátorov. Iným subjektom, ako napr. pouliční zberači a pod.,
sa odovzdávať nesmú.
Odpadové motorové a mazacie oleje sa zberajú 2 x ročne a to k 30.06. a k 30.11 bežného roka.
Odovzdávajú sa odpadové oleje a mazacie oleje pod katalógovým číslom 20 01 25 na určené miesto na
nádvorí Obecného úradu Majcichov na vyhradené chránené miesta. Ide iba o odpadové motorová a mazacie
oleje z komunálnych odpadov, nie z podnikateľskej činnosti. Zneškodnenie zabezpečuje spoločnosť A.S.A.
Trnava, ktorá má s obcou zmluvu a je oprávnená na nakladanie s uvedenou zložkou komunálneho odpadu.
Farbivá, chemikálie a ié nebezpečné odpady – ide o odpady podľa katalógového čísla 20 01 28 a 20 01 30.
V ostatnom platia tie istú podmienky ako pri nakladaní s odpadovými motorovými a mazacími olejmi.
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.
Elektoodpad sa zbiera aj v režime spätný zber, t.j. odovzdanie bezplatne elektroodpadu rovnakej kategórie
a funkčného určenia z domácnosti pri kúpe nového elektrozariadenia, prevádzke alebo spoločnosti
predávajúcej nové elektrozariadenie spotrebiteľovi.
Elektroodpad z domácnosti sa nesmie odovzdávať iným subjektom, napr. pouličným výkupcom, než
s ktorými má obec uzatvorenú zmluvu na zber tejto zložky komunálneho odpadu.
Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami
Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a je potrebné ich odovzdávať do
verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO)
1./ takz. zelený odpad ( BRKO zo záhrad, parkov, vrátane cintorínov 200201 a )
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, odvoz trávy a lístia v kontajneri z cintorína
- 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
- sezónny zber zeleného odpadu – zber konárov z orezávaných krov a stromov, sa uskutočňuje
v jarných mesiacoch formou, že obyvatelia po informovanosti obcou v miestnom rozhlase a na
internetovej stránke obce o konkrétnom termíne zberu, vyložia tento BRKO pred svoje
rodinné domy a odvoz a likvidáciu uskutoční zmluvná firma.
2. A)biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb v domácnostiach sa zakazuje používať
na skrmovanie.
B)BRKO pre triedený zber kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň:
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- za nakladanie s BRKO je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne; odpad sa nesmie dávať do nádob
určených na zber komunálneho odpadu v obci
- náklady spojené so zberom , skladovaním prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
nádoby a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne a nie je súčasťou miestneho poplatku
-ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením o hygiene potravín
-prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do nádoby odovzdania na
jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočícha ani verejnosť
-zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne
- frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia
(leto/zima)
- ak prevádzkovateľ 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 v zmysle zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aby
mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou
- 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
- pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s odpadovým
hospodárstvom
-prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným
odpadom, okrem kožušinových zvierat, zvierat v ZOO, útulkoch a chovných staniciach.
Pravidelný triedený zber BRKO v obci Majcichov zatiaľ nie je zavedený, pričom obec pri tejto povinnosti
využíva výnimku podľa § 39 ods. 18 písm. b), 2. Občania obce Majcichov môžu kompostovať a teda ukladať
BRKO vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách. Pre splnenie podmienky pre výnimku,
obec vykoná prieskum dotazníkom v domácnostiach na preukázanie splnenia podmienky najmenej 50%
obyvateľov vlastným kompostovaním. Výsledky dotazníka budú súčasťou evidencie na Obecnom úrade
v Majcichove.
Čl. II
Účinnosť
Tento doplnok VZN bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Majcichove dňa 04.04.2013 uznesením číslo
12/2013 a nadobúda účinnosť 15-ym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obci.
.
Vyvesené na úradnej tabulu dňa: 05.04.2013
Zvesené z úradnej tabule dňa: .......................

Ing. Tibor Marek
....................………………
starosta obce Majcichov
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