Dodatok č. 5
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) sa uznieslo na zmene všeobecne záväzného nariadenia
(ďalej len VZN) č. 1/2016 v znení dodatku č. 1,č. 2, č. 3 a č. 4.
Ruší a vypúšťa sa § 3 Program obce. V § 10 sa dopĺňa ods. 5.
§10
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
a jeho zložiek okrem zložiek s nebezpečnými vlastnosťami
5. Na oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov pre
podnikateľské subjekty je zavedený spôsob zberu
a)

štandardný spôsob zberu - donáškovým spôsobom na zberný dvor v čase
prevádzkových hodín

b)

nadštandardný spôsob zberu - vývoz z prevádzok na základe dohodnutých
podmienok a uzatvorenej zmluvy, príp.
objednávky zo zberovou spoločnosťou, pričom
bude rešpektovaný zavedený systém zvozu
v zmysle platného VZN.
vývoz
zo
školských
zariadení
v pôsobnosti mesta Myjava bude vykonávaný
v rámci zavedeného systému zberu a v zmysle
platnej zmluvy medzi mestom a zberovou
spoločnosťou

c)

odpad, ktorý je svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností
sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20 Komunálne odpady

d)

odpad z iných zdrojov /prevádzky maloobchodného predaja, administratívy,
ubytovania, zdravotnícke služby, stravovacie a školské zariadenia/, na ktorý
sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov je odoberaný zdarma

e)

odpad, na ktorý sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov je
odoberaný podľa platného cenníka zberovej spoločnosti

f)

školské zariadenia sú povinné v rámci školských zberov odovzdávať odpad
len spoločnosti, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom v súlade s § 81 ods.
13 zákona o odpadoch a zmluvu s OZV podľa § 59 ods. 4 zákona o
odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu mesto. O vykonanom zbere sú

školské zariadenia povinné zaslať štvrťročné hlásenie mestu a OZV,
najneskôr do 15-teho dňa nasledujúceho mesiaca písomnou formou. Hlásenie
bude obsahovať údaje: množstvo vyzbieraného odpadu, druh (kód) odpadu
podľa Katalógu odpadov, kód zhodnotenia odpadov podľa Prílohy č. 1 zákona
o odpadoch a zhodnotiteľa odpadu.
g)

spôsob odovzdávania odpadov v zmysle vyššie uvedených bodov a) až e) je
platný len pre odpady - plasty, kovy, VKM, sklo a papier. Ostatné odpady
s kategóriou „O“ – odpad a
odpady s nebezpečnými vlastnosťami
označované ako kategória „N“ – nebezpečný odpad budú od podnikateľských
subjektov odoberané v súlade s VZN a platným cenníkom zberovej
spoločnosti
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 25. 6. 2020 Uznesením č. 64/06/2020
3. Tento dodatok všeobecného záväzného nariadenia nadobúda účinnosť dňa 15. 7.
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 26. 6. 2020

Pavel Halabrín
primátor mesta
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