OBEC Majcichov
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 2/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Majcichov č. 3/2016 O nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce
Majcichov.
Obecné zastupiteľstvo v Majcichove na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 a ods.3 písm. g)
a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov( ďalej len „zákon
o odpadoch“), vydáva toto VZN Obce Majcichov č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
Obce Majcichov č. 3/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Majcichov.

Článok 1
VZN č. 3/2016 sa mení a dopĺňa nasledovne:
(1) V § 1 ods.1 písm. j) sa vypúšťa doterajšie znenie a nahrádza sa novým znením:
spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad z domácností
(2) V § 7 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa text – pre tento odpad obec využila výnimku
nezavedenia zberu podľa § 81 ods. 21
(3) V § 14 ods. 4 sa vypúšťa doterajšie znenie a nahrádza novým znením: Fyzickej
osobe, ktorá odovzdá drobný stavebný odpad na zbernom dvore, pracovník
zberného dvora na základe zistenej hmotnosti odovzdaného drobného stavebného
odpadu vypíše a odovzdá vážny lístok ( vzor je prílohou č. 1 tohto doplnku) spolu
s poštovou poukážkou, podľa ktorého fyzická osoba zaplatí poplatok poštovou
poukážkou, alebo v hotovosti, prípadne platobnou kartou na Obecnom úrade, alebo
bezhotovostne na účet obce Majcichov.
(4) V § 17 ods. 2 písm. a) za znenie Rodinné domy sa dopĺňa: a bytové domy
druhá odrážka - sa vypúšťa znenie : papier – vrecový spôsob zberu, a nahrádza sa
novým znením: papier - do veľkokapacitných 1100 l modrých nádob
umiestnených na zbernom dvore, na nádvorí kultúrneho domu ;
v tej istej odrážke sa vypúšťa znenie: Obec plánuje postupne nahradiť vrecový
systém odpadov z obalov a neobalových výrobkov za kontajnerový. Každý rodinný
dom tak dostane namiesto vriec plastovú nádobu, do ktorej sa budú vhadzovať
vytriedené zložky komunálneho odpadu nasledovne: papier do 1100 l modrých

nádob umiestnených na určených stojiskách, plasty -240l žltá plastová nádoba, kov
– do nádob určených na plasty ( zber spolu s plastmi), viacvrstvové kombinované
materiály (VKM) – do nádob určených na plasty ( zber spolu s plastmi). Občania
bývajúci v rodinných domoch môžu súbežne popri kontajnerovom systéme zberu
používať aj vrecový systém, ak by im nádoba na triedený zber kapacitne
nepostačovala. Organizácia poverená zberom je povinná odobrať aj mechy navyše,
ktoré budú umiestnené pri kontajneroch v termíne vývozu separovaného zberu.
Táto výnimka platí iba pri separovanom zbere, nevzťahuje sa na zmesový
komunálny odpad.
(5) V § 17 ods. 2 písm. b)– vypúšťa sa celé znenie
(6) V § 17 ods. 7 sa slovo Recyklačného nahrádza slovom: Environmentálneho
(7) V § 19 ods. 1 vypúšťa sa znenie od : Zber papiera sa uskutočňuje ...... až po znenie
Patria sem:
(8) V § 19 ods. ods. 2 sa vypúšťa znenie od: Zber plastov, kombinovaných materiálov
a kovových obalov sa uskutočňuje ..... až po znenie: Patria sem:
(9) V § 24 sa vypúšťajú bod 11. a bod 12.
(10)
V § 25 sa bod 3. vypúšťa a nahrádza novým znením: Obec Majcichov
umiestnila v priestoroch zberného dvora nádoby na zber biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu (BRKO). Zberné nádoby sú umiestnené aj pred bytovými
domami so súpisnými číslami 537, 538, 539, 563 a 613. Občania môžu vyvážať
BRKO do súčasných 120 l zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad
tzv. zelený bioodpad na zberný dvor ( pondelok: 16:00 - 18:00, stredu: 16:00 - 18:00
a sobota: 10:00 - 14:00). Do zberných nádob na kuchynský odpad patria:










zvyšky ovocia a zeleniny a šupky z ich čistenia
pokazené, zhnité ovocie a zelenina
kávové a čajové zvyšky
vajcia a vaječné škrupiny
starý chlieb a pečivo
zvyšky jedál, potraviny po záruke (bez obalov!)
mäso, ryby, mliečne výrobky
trus malých domácich zvierat
papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová
vreckovka, utierka a servítok,...

Do nádoby na kuchynský odpad nepatrí:
 triedené zložky KO a nebezpečné odpady
 cigaretový ohorok
 prach zo smetí a vysávania
 tekuté zložky bioodpadu ( polievky, omáčky, voda)
 biologicky znehodnotená hnedá lepenka, novinový papier a pod.
 použitý jedlý olej a tuky z domácností
 zelený odpad zo záhrad ( lístie, tráva, konáre)
(11)

V § 28 bod 6. sa dopĺňa znením:



biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností, ktorého
pôvodcom je fyzická osoba.
Článok 2

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Majcichov na svojom zasadnutí
zo dňa 23.09.2021 pod číslom uznesenia 29/2021 a nadobúda účinnosť 15. dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli obce Majcichov a zverejnenia na internetovej stránke obce
Majcichov www.majcichov.sk .

V Majcichove 23.09.2021
Ing. Tibor Marek
Starosta Obce Majcichov , v.r.

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2021 – vzor : Vážny lístok ( pre odber drobného stavebného
odpadu na Zbernom dvore Majcichov).

Vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na internetovej stránke obce
www.majcichov.sk dňa: 29.09.2021
Zvesené dňa:

Príloha č.1 k VZN Obce Majcichov č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce
Majcichov č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Majcichov

Vážny lístok
Obec MAJCICHOV, Obecný úrad Majcichov, 606, 919 22 Majcichov
IČO: 00312746, DIČ: 2021175651, tel.: 0907 407 804
Údaje o poplatníkovi

Meno a priezvisko
Adresa TP/PP
Číslo OP
Odovzdaný drobný stavebný
odpad (DSO) v kg
Poplatok (kg x 0,05 EUR)
(Sadzba poplatku za 1 kg DSO je
0,05€/kg)
Dátum odovzdania DSO

............. kg
............. kg x 0,05
EUR = ............... €

Podpis preberajúceho
zamestnanca zberného dvora)
Podpis poplatníka
Poplatok za odovzdaný drobný stavebný odpad zaplatí poplatník Obci Majcichov
do 10 dní odo dňa odovzdania drobného stavebného odpadu v Zbernom dvore v
hotovosti v pokladni obce, alebo prevodom na účet obce:
SK41 0200 0000 0000 0672 1212, VS: 32016.
Prepočet drobného stavebného odpadu (priemer z jednotlivých druhov
charakteru DSO):
1 fúrik = 60 kg, 1 prívesný vozík (2*1,2*0,3)= 400 kg

