Návrh:
Dodatok č. 4
Všeobecného záväzného nariadenia
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.
Mestské zastupiteľstvo, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. v znení
neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona
č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon o odpadoch), zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov
(ďalej len zákon o poplatkoch) a z dôvodu novely zákona 364/2004 Z. z. zákon o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) sa uznieslo na zmene všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len
VZN) č. 1/2016 v znení dodatku č. 1,č. 2 a č. 3.
Mení sa:
§ 9 ods. 1, § 10 ods. 1 písm. a) a § 10 ods. 2 písm. a), b) a c), príloha č. 2 a), 2 c), 2
e) a 2 h) a budú znieť:
§9
Triedenie komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov
1. Zberné nádob, zber, prepravu a zneškodnenie obuvi, oblečenia, textilu a hračiek
zabezpečuje oprávnená osoba (príloha č. 2c a 2h)
§10
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
a jeho zložiek okrem zložiek s nebezpečnými vlastnosťami
1. Na zmesový komunálny odpad v rámci celého územia mesta sú určené:
a) zberné nádoby o objeme 120 l pre obyvateľov individuálnej bytovej výstavby
(okrem častí uvedených v písm. c) tohto odseku), pričom platí:
 životnosť nádoby je stanovená minimálne na 5 rokov,
 intenzita vývozu 30 krát ročne,
 po zhodnotení podmienok môže mesto určiť i iný cyklus vývozu
alebo počet pristavených nádob.
 pre každú domácnosť je spravidla určená jedna nádoba, maximálne
však pre 5 osôb,
 pri menej početných domácnostiach mesto na základe písomnej
žiadosti povolí využívanie nádoby viacerými domácnosťami,
maximálne však pre 5 osôb, za plnenia povinností § 4 tohto VZN.
2. Na triedené zložky komunálnych odpadov (vrátane odpadov z obalov a neobalových
výrobkov) v rámci celého územia mesta sú určené:
a) zberné nádoby o objeme 1 100 l pre papier a lepenku (farba modrá), 1 100 l
pre sklo (farba zelená), 1 100 l pre plasty, kovy a VKM (prioritne farba žltá,
pričom sa dočasne využívajú i nádoby s farbou bielou a červenou) okrem
častí uvedených v písm. c) tohto odseku, pričom platí:



intenzita vývozu je stanovovaná tak, aby nedochádzalo k prepĺňaniu
nádob u jednotlivých zložiek takto:
- plasty, papier, kovy, VKM – min. 26 x za rok
- sklo – min. 6 x za rok
b) zberné nádoby o objeme 120 l a 240 l na bio-odpad (farba hnedá) v území
komplexnej bytovej výstavby, okrem častí uvedených v písm. c) tohto odseku
 intenzita vývozu je v letnom období min. 1 x týždenne, v zimnom
období podľa potreby min 1x za dva týždne,
 po zhodnotení podmienok môže mesto určiť i iný cyklus vývozu
 v území s individuálnou bytovou výstavbou a v okrajových častiach
Myjavy sú rodinné domy vybavené kompostérmi na zhodnocovnie
bio-odpadu.
c) vrecia na sklo, papier, plasty, kovy a VKM, ktoré sa používajú v územiach
s individuálnou bytovou výstavbou pričom platí:
 intenzita vývozu podľa zvozového kalendára:
- plasty, kovy, VKM – min. 12 x za rok
- papier – min. 6 x rok
- sklo – min. 4 x za rok
 po zhodnotení podmienok môže mesto určiť i iný cyklus vývozu
 každá domácnosť obrží 3 ks plastových vriec (sklo - farba zelená,
papier – farba modrá, plasty, kovy a VKM – farba žltá).
§ 25
Systém kontrolnej činnosti
1. Zberová spoločnosť je povinná počas vykonávania zberu znečistené zložky iným
druhom odpadu označiť, zdokumentovať a bezodkladne uvedené zistenia oznámiť
Mestu Myjava. Po vykonaní kontroly Mestom Myjava je zberová spoločnosť povinná
odpad do 48 hodín od oznámenia mestu zlikvidovať zákonným spôsobom.
2. Primátor mesta poverí osoby, ktoré budú vykonávať kontrolnú činnosť nad
dodržiavaním zásad a ustanovení tohto VZN a to nasledovne:
a) kontrolnú činnosť budú vykonávať vždy 2 osoby spoločne
b) počas výkonu kontrolnej činnosti sú tieto osoby povinné preukázať sa
poverením primátora mesta
c) dohodnú si termín vykonávania kontroly zo zberovou spoločnosťou podľa
platného zberového kalendára
d) počas kontrolnej činnosti sú poverené osoby povinné vyhotoviť záznam
o vykonanej kontrole podľa prílohy č. 7 a fotodokumentáciu zistených
skutočností
e) osoby vykonávajúce kontrolnú činnosť sú povinné viesť evidenciu o vykonanej
kontrole
f) správu o vykonanej kontrole doručiť primátorovi mesta po ukončení kontroly
bezodkladne, najneskôr do 5-tich pracovných dní
3. V prípade, že počas vykonávania kontroly dôjde k závažnému porušeniu platných
právnych predpisov, sú osoby vykonávajúce kontrolnú činnosť povinné bezodkladne
privolať hliadku Mestskej polície Myjava.
4. Záznam o vykonanej kontrole bude podkladom k začatiu priestupkového konania, ak
počas vykonanej kontroly bude zistené porušenie tohto VZN a platných právnych
predpisov.

5. Ten, kto spôsobí znečistenie jednotlivých zložiek nad prípustnú mieru( určenú
zákonom) bude znášať náklady spojené s vývozom a likvidáciou odpadu.
6. Kontrolná činnosť, ktorá bude zameraná na kontrolu čistoty a množstva jednotlivých
zložiek odpadu bude vykonávaná min. 1x za 3 mesiace.
7. Kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie ostatných ustanovení tohto VZN bude
vykonávaná podľa potreby.

Príloha č. 2 a)
Oprávnená osoba
Zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov a súvisiacich činností na území mesta Myjava je zmluvne zabezpečený firmou:
BRANTNER Slovakia s. r. o.
Vietnamská 22
821 04 Bratislava
IČO 31 698 336
Konatelia:
Ing. Dušan Magula
Ing. Tibor Papp
Ing. Vladimír Habala
prevádzka Myjava
Brezovská č. 10
907 01 Myjava
Kontaktná osoba: Ľudovít Čistý – vedúci prevádzky

Príloha č. 2 c)
Oprávnená osoba
Sa ruší z dôvodu postúpenia práv spoločnosti TextilEco viď. v prílohe 2 h)

Príloha č. 2 e)
Oprávnená osoba
Zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov a súvisiacich činností na území mesta Myjava je zmluvne zabezpečený firmou:
Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.
Nám. M. R. Štefánika 560/4
907 01 Myjava
IČO 36 268 071
Konatelia:
Ing. Jaroslav Krč-Šebera
Ing. Rastislav Kostelný
prevádzka Myjava
Brezovská č. 10
907 01 Myjava

Príloha č. 2 h)
Oprávnená osoba
Textil Eco
Panenská 24
811 03 Bratislava
IČO: 44882033
V zastúpení: Anna Smolíčková, vedúca organizačnej zložky

Príloha č. 7
Záznam o vykonanej kontrole
Poverené osoby:

č. poverenia

Termín a čas vykonanej kontroly:

Lokalita (ulica, č. domu):

Naplnenosť
nádoby, vreca:

Zistenia (opis zisteného stavu)

Druh kontrolovanej
zložky (druh a kód
odpadu)

Záver kontroly:

Prílohy k záznamu:

zo dňa:

Podpisy poverených osôb:

Záverečné ustanovenia
1. Týmto dodatkom VZN sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území
mesta Myjava č. 1/2016 zo dňa 28. 4. 2016
2. Tento dodatok všeobecného záväzného nariadenia
bol schválený Mestským
zastupiteľstvom Myjava dňa ............ Uznesením č...............
3. Tento dodatok všeobecného záväzného nariadenia nadobúda účinnosť dňa 1. 1.
2020 a je neoddeliteľnou súčasťou VZN sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu na území mesta Myjava č. 1/2016.
V Myjave, dňa .........................

Pavel Halabrín
primátor mesta

Dôvodová správa k predkladanému návrhu Dodatku č. 4 Všeobecného
záväzného nariadenia mesta Myjavy:
Dôvodom k vypracovaniu dodatku Všeobecne záväzného nariadenia je
plánovaná zmena systému zberu zmesového a triedeného komunálneho odpadu:
Znížením ročnej frekvencie vývozu z 52 x v IBV na 30 x v IBV , pričom
frekvencia bude 1 x za 2 týždne, čo je 26 vývozov a 4 vývozy naviac budú
posilnenie počas vianočných a veľkonočných sviatkov.
Zavedením osvedčeného vrecového zberu do IBV Myjava, ktorý je
v súčasnosti vyhodnotený ako čistejší oproti kontajnerovému zberu
a predpokladá sa navýšenie podielu triedeného zberu, čo je v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva
Podľa prílohy č. 3a zákona 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch sú určené ciele
zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktorú sú súčasťou
komunálnych odpadov:
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020

od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021

od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022

40 %

50 %

60 %

V roku 2018 sme presiahli 50 % hranicu vytriedených odpadov z komunálnych
odpadov. Do % vytriedenia však sú započítavané všetky triedené odpady (elektro
odpad, bio odpad, stavebný odpad, drevo, .....) nielen odpady z obalov
a neobalových výrobkov.
Účelom zmeny systému zberu zmesového a triedeného komunálneho odpadu
je najmä dosiahnutie navýšenia úrovne vytriedenia odpadu z obalových
a neobalových materiálov, dosiahnutie zníženia zmesového komunálneho odpadu
určeného na skládkovanie. Od tejto úrovne vytriedenia komunálneho odpadu sa
odvíjajú aj výšky poplatkov za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku
odpadov:
Výška zákonných poplatkov za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03
01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov
Sadzba za príslušný rok v €/t
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x
Položka
2021 a nasledujúce
[%]
2019 2020
roky
1

x ˃ 10

17

26

33

2

10 < x ˃ 20

12

24

30

3

20 < x ˃ 30

10

22

27

4

30 < x ˃ 40

8

13

22

5

40 < x ˃ 50

7

12

18

6

50 < x ˃ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Mesto Myjava v roku 2019 bolo zaradené do položky 6. Zákonný poplatok za
uloženie na skládku je určený v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. a
nepredstavuje výšku celkového poplatku za uloženie na skládke. V súčasnosti máme
výšku poplatku za uloženie na skládke za komunálny odpad 42,60 euro bez DPH, ku
ktorému sa pripočítava zákonný poplatok (ten nepodlieha zdaňovaniu).
Skládkovné (bez DPH)
K.O.S.
Zákonný poplatok za
uloženie na skládku

2017
36,30 €

2018
36,30 €

2019
42,60 €

4,98 €

5,04 €

7,00 €

Na základe prieskumu zavedením triedeného zberu v Turej Lúke, kopaniciach
a okrajových častí Myjavy sme zistili, že nádoby na komunálny odpad musia
postačovať na vývoz 1 x za 2 týždne. Odovzdaním kompostérov do domácností
Mesto Myjava predpokladá zníženie zmesového komunálneho odpadu v roku 2020.
Mesto Myjava pridalo do platného VZN § 25 a prílohu č. 7, ktoré zavádzajú
systém kontroly nad dodržiavaním ustanovení platného VZN. Dôvodom pre
zavedenie kontroly je dosiahnutie zvýšenia množstva vytriedených zložiek
z komunálneho odpadu a zníženia množstva zmesového komunálneho odpadu,
ktorý končí na skládke.
Zrušením prílohy 2c z dôvodu postúpenia práv spoločnosti TextilEco, je
potrebné ju odstrániť z textu VZN a poznámok pod čiarou.
Ďalšie zmeny uvedené v dodatku sú v prílohách VZN z dôvodu zmeny konateľov –
spoločnosť Správa majetku Mesta Myjava a spoločnosť BRANTNER Slovakia s. r. o.,
postúpenie práv a zmeny spoločností.
Vyvesené dňa: 18. 11. 2019

Zvesené dňa:

