Návrh:
Dodatok č. 2
Všeobecného záväzného nariadenia
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava č. 1/2016.

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) a 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) sa
uznieslo na doplnení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) č. 1/2016.

Z dôvodu uzatvorenej zmluvy s novou organizáciou zodpovednosti výrobcov
spoločnosťou NATUR-PACK a. s. (ďalej len „OZV“) v § 10 ods. 2. písm. a) tohto
VZN znie:
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 (farba žltá), 1 100 l pre
kovy (farba červená) a 1 100 l pre VKM (farba oranžová) okrem častí
uvedených v písm. c) tohto odseku, pričom platí:
• intenzita vývozu je stanovovaná tak, aby nedochádzalo
k prepĺňaniu nádob u jednotlivých zložiek po dohode so
zberovou spoločnosťou a OZV.
• po zhodnotení podmienok môže mesto určiť i iný cyklus vývozu
alebo počet pristavených nádob.

Zmena prílohy č. 6 tohto VZN, ktorá znie:
Príloha č. 6
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky:
NATUR-PACK a. s.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Email: office@naturpack.sk

Záverečné ustanovenia
1. Týmto dodatkom č. 2 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 č. 2 všeobecného záväzného nariadenia bol schválený
Mestským zastupiteľstvom Myjava dňa
.......................... Uznesením č.
.........................
3. Tento dodatok č. 2 všeobecného záväzného nariadenia nadobúda účinnosť
dňa 10. 3. 2018 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. 2 Všeobecného
záväzného nariadenia mesta Myjavy:
Dôvodom k vypracovaniu dodatku Všeobecne záväzného nariadenia sú
nasledovné zmeny:
- zmena organizácie zodpovednosti výrobcov – spoločnosť ENVI-PAK a. s.
zaslala výpoveď zo zmluvy k 31. 12. 2017. Mesto Myjava uzatvorilo od 2.
1. 2018 zmluvu so spoločnosťou NATUR-PACK a. s.
- z dôvodu nových vyjednaných podmienok došlo k zmene intenzity vývozu
jednotlivých zložiek odpadu triedeného zberu. Mesto Myjava zovšeobecnilo
podmienky, aby pri každej zmene intenzity vývozu nemuselo meniť VZN
Novelou zákona o odpadoch prešlo financovanie triedeného zberu na
organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Výrobcovia, ktorí uvádzajú obalové
materiály na trh, ktoré končia v komunálnom odpade sú povinní platiť poplatky OZV,
ktoré z týchto zdrojov financujú triedený zber.
V roku 2017 celkový ročný náklad na zabezpečenie triedeného zberu v meste
Myjava bol 130 469,44 eur, čo predstavuje 11,35 eur/obyvateľa/rok. Mesto Myjava
bolo jedno z miest a obcí, ktoré dostalo výpoveď zo zmluvy od spoločnosti ENVI-PAK
a. s., čo bolo dôvodom na oslovenie ostatných organizácií na uzatvorenie zmluvy.
Z 11-tich oslovených organizácií sme jednali s dvomi OZV, ktoré mali reálny záujem
uzatvoriť zmluvu s Mestom Myjava. Trhové správanie sa OZV a výrobcov spôsobilo
zníženie finančných prostriedkov, ktoré budú poskytnuté na zabezpečenie triedeného
zberu mestom na 6 eur/obyvateľa/rok = 69 000 eur.
Na základe dohody s OZV a zberovou spoločnosťou boli dohodnuté zmeny
v systéme triedeného zberu tak, aby Mesto Myjava nebolo nútené financovať
triedený zber nad rámec poskytnutých financií:
-

-

Plasty, Kovy a VKM sa budú zbierať spoločne do jednej nádoby, prípadne
jedného vreca. Obyvatelia mesta môžu do nádob na Plasty umiestňovať i kovy
a VKM, pričom nádoby na Kovy a VKM umiestnené na jednotlivých stojiskách
tiež zostávajú. V prípade, že budú nádoby plné, budú sa vyvážať spolu
s nádobami na Plasty. V centrálnej časti Turá Lúka a kopaniciach môžu
obyvatelia vykladať odpad uložený v žltom vreci spoločne, prípadne
vytriedené i v oranžových (VKM) a červených (Kovy) vreciach. Spoločný zber
komodít umožňuje nová triediaca linka, v ktorej sa zmiešaný odpad vytriedi.
Výhodou takéhoto zberu je zlacnenie celého systému zvozu a vyššia intenzita
vývozu Kovov a VKM komodít.
Zníženie intenzity vývozu Papiera do 1100 l nádob, čo môže spôsobovať
preplnenie kontajnerov. Opätovne vyzývame na stláčanie vytriedeného
odpadu, čím sa zvýši kapacita kontajnerov. Mesto Myjava celý vývoz
monitoruje a v lokalitách, kde nádoba na papier nebude postačovať doplní

nádobu na papier, prípadne v spolupráci s OZV a zberovou spoločnosťou
nastavíme systém vyvážania tak, aby nedochádzalo k prepĺňaniu nádob.
Mesto Myjava v mesiaci marec bude označovať nálepkami kontajneri, kde bude
uvedená informácia o odpade, ktorý sa do nádob bude zbierať.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

