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Komunálny odpad
Komunálny odpad je odpad z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzickej osoby a odpad
podobných vlastností a zloženia, ktorého pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
okrem odpadu vznikajúceho pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo
činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpad z domácnosti sa považuje aj
odpad z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát,
chalúp, alebo parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží,
garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnym odpadom je aj odpad vznikajúci v obci pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene
na pozemkoch fyzických osôb.
Nakladanie s komunálnym odpadom, vrátane jeho vytriedených zložiek, je zabezpečené na území celej
obce na základe zmluvného vzťahu s oprávnenými subjektmi. Zber sa vykonáva do zberných nádob, resp.
vriec, ktoré sú majetkom obce alebo vlastníka nehnuteľnosti. Zber odpadu je uskutočňovaný podľa
kalendára zberov a prepráv platného pre príslušný kalendárny rok, ktoré je distribuovaný do všetkých
domácností a tiež je prístupný na webovej stránke obce www.makov.sk, resp. si ho môžu občania
vyzdvihnúť v kancelárii Stanislavy Gregušovej.

Nakladanie so zmesovým komunálny odpad
Zmesový komunálny odpad:
- je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho
odpadu.
- sa zbiera do zberných nádob o objeme 110, 120, 240, 1100 l,
veľkoobjemových kontajnerov o objeme 7 m3 a vriec o objeme 110 l.
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa pri zvozovej trase zberového vozidla
(dostupná zberovému vozidlu) je povinná používať minimálne 1 ks
zbernej nádoby podľa vlastnej potreby. Tieto zberné nádoby v prípade
potreby vývozu občan (užívateľ, resp. vlastník nehnuteľnosti) umiestni na
miesto dostupné zberovému vozidlu cca o 7.00 hod ráno.
Oprávnená organizácia uskutoční vývoz zbernej nádoby len v tom
prípade, že táto bude opatrená žetónom, ktorý domácnosť obdrží po
úhrade poplatku Obci Makov. Zberná nádoba musí byť umiestnená pri
komunikácii, nie pri oplotení, bránke, vstupe k nehnuteľnosti.
Zamestnanci oprávnenej organizácie sú povinní vrátiť zbernú nádobu na
miesto, odkiaľ ju zobrali.
Žetóny sa prideľujú podľa výšky poplatku a podľa druhu zbernej
nádoby s tým, že 0,05 €/1 liter odpadu.
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa mimo zvozovej trasy zberového vozidla (najmä chatové osady, lazy,
kopanice a iné nedostupné časti obce) používajú spoločné zberné nádoby, ktoré sú umiestnené na
miestach dostupných zberovému vozidlu. Oprávnená organizácia uskutoční vývoz zbernej nádoby len
v tom prípade, že táto bude opatrená žetónom. Žetóny na spoločné zberné nádoby umiestňujú buď osoby
na toto poverené z príslušnej časti obce alebo obecní zamestnanci v deň vývozu zberných nádob cca
o 7.00 hod ráno. Obec Makov pre lepšiu manipuláciu s týmito zbernými nádobami postupne vybuduje
zberné miesta – ostrovčeky na zber odpadu.
Od nehnuteľností nachádzajúcich sa v časti obce – Kopanice – Kasárne sa ZKO odváža v jarnom, letnom
a jesennom období (kým nezačne padať sneh a kým sneh nezíde) zo spoločných 1100 l zberných nádob,
ktoré sú umiestnené v prístrešku (okrem právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú
vlastné zberné nádoby). V zimnom období (období snehu a mrazov) je pre túto časť obce umiestnený 7
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m3 VOK pri bývalom obchode na Kopaniciach súp. č. 30, nakoľko oprávnená organizácia nie je schopná
zabezpečiť pravidelný zvoz ZKO.
Spoločné zberné nádoby sú umiestnené nasledovne:
Osada
Druh ZN
Umiestnenie kde
Vodárenská ulica
240 l
Makov – oproti Okrase
Nižné Labaje
240 l
Čierne – oproti RD 64 (Hazucha)
Trojačka - Lučanová
240 l
Trojačka – pri RD p. Lučanovej č. 59
Zadky – Pavlík
1100 l
Trojačka – pri odbočke k p. Pavlíkovi
Zadky - Zemanová
1100 l
Trojačka – pri mostíku k nehnuteľnostiam č. 61,62
Obracane
1100 l x 2
Obracane – oproti RD p. Riedla
Bugale
1100 l
Stará cesta okolo RD p. Šupčíka
Moravčíky
1100 l
Hlavná cesta pri lesáckej bytovke
Cintorín
1100 l x 5
Cintorín
Švandzaky
1100 l
Potok – pri RD p. Kubincovej
Bajcáre
1100 l x 5
Potok – parkovisko
Husáre
1100 l
Potok - oproti RD p. Kubačkovej
Holáky – točňa
1100 l x 2
Čierne – autobusová zastávka
Vyšné Labaje
1100 l
Čierne – garáž p. Bartkovskej
Riečky – točňa
1100 l
Trojačka – u RD p. Podešvovej
Predná Buková
1100 l
Kopanice – RD p. Lučana
Jaše
1100 l
Kopanice – u RD p. Jantoša
Fabše
1100 l
Kopanice – oproti ceste do Fabší
Papaje
1100 l
Kopanice – autobusová točňa
Kršlisko
1100 l
Kopanice – cesta na Kršlisko pri potravinách
Bobíky
1100 l
Kopanice – pri RD rodiny Šustekovej súp. č. 146
Nová Dedina
1100 l
Kopanice – križovatka na Novú Dedinu
Kasárne
1100 l x 5
Kopanice – Kasárne
Makov
7 m3 VOK x 5 zberný dvor na colnici
Belone
7 m3 VOK
Čierne – Belone
Greguše
7 m3 VOK
Čierne – Greguše
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Buková
7 m VOK
Kopanice – Buková
Trebule
7 m3 VOK
Kopanice – Trebule u jazera
Odvoz zmesového komunálneho odpadu je v Obci Makov vykonávaný podľa kalendára zberov
a prepráv firmy Združenie TKO Semeteš, n. o. a to minimálne 36x za rok. Domácnosť môže využiť
ktorýkoľvek termín zvozu v zmysle platného kalendára zberov a prepráv.
Odvoz komunálneho odpadu v častiach Obce Makove, kde sa odpad vyváža zo 110 l vriec sa
vykonáva minimálne 5x za rok (mesiace: máj, júl, august, september, október).
Kalendár zberov a prepráv nie je platný pre užívateľov veľkoobjemových kontajnerov (7m3), nakoľko
tieto sú vyvážané priebežne podľa naplnenosti/potreby a to na základe oznámenia na Obec Makov.

Nakladanie s drobným stavebným odpadom (DSO)
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre
fyzickú osobu, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému
úradu, alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu a za ktorý sa platí miestny
poplatok za komunálne odpad a drobné stavebné odpady
Za drobné stavebné odpady sa považujú:
- betón cementový
- dechtová lepenka
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-

dlaždice a obkladačky
kamenná drvina
keramická dlažba
kvádre
linoleum
obkladacie dosky
odpad z demolácií
odpadová dechtová lepenka
piesok
sadrokartón
sadrové dosky
sklo s drôtenou vložkou

-

sklolaminát
stavebná suť – zmes
strešné krytiny – cementové
strešné krytiny – pálené
tehlová drvina
tehly odľahčené
tehly plné
tvárnice plné betónové
tvárnice pórobetónové
tvárnice škvarobetónové
umakart
výkopová zemina

Pri vzniku DSO je pôvodca povinný odpad prednostne
vytriediť na jednotlivé zložky (napr. kovy, plasty, sklo,
drevo, ...) a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie,
zhodnotenie prostredníctvom oprávnenej organizácie.
DSO sa zváža 1-krát ročne a to v októbri po zbere
objemného odpadu a elektroodpadu, resp. v prípade
mimoriadneho vývozu. Obyvatelia obce, resp. vlastníci
a užívatelia nehnuteľností v tomto termíne drobný stavebný
odpad umiestnia k miestnej komunikácií odkiaľ bude
odobratý zamestnancami obce na základe písomnej objednávky, v zmysle ktorej bude následne
objednávateľovi vystavená faktúra na úhradu odvozu a uskladnenia drobného stavebného odpadu.
V prípade, že občanovi DSO vznikne a potrebuje ho okamžite zlikvidovať, môže ho doviesť priamo do
Zberného dvora v priestoroch bývalého cestného hraničného prechodu, resp. si môže objednať jeho odvoz
obecným traktorom s vlečkou, ktorá mu bude pristavená k nehnuteľnosti a on si do nej DSO naloží sám.
Dovezený/donesený DSO bude odvážený a zaevidovaný. Do evidencie sa zapisuje meno, pôvodcu,
adresa, číslo OP, množstvo odpadu.
Na základe evidencie pôvodca DSO uhradí Obci Makov miestny poplatok, ktorý je stanovený vo
výške 0,060 €/1 kg DSO a ktorý nie je zahrnutý do ročného miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

Nakladanie s objemným odpadom (OB)
Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý sa vzhľadom na svoje
rozmery nedá umiestniť do zbernej nádoby na odpad ako napr. starý
nábytok, koberce a podlahoviny, matrace, dvere, ...
Pre uvedený odpad obec zabezpečuje zber 1-krát ročne v októbri.
Termíny a spôsob ich zberu sa oznamuje občanom prostredníctvom
letákov a oznamom na úradnej tabuli obce, v obecnom infokanáli
a na obecnej webovej stránke www.makov.sk. Odpad zbierajú
zamestnanci obce, ktorí ho ešte vytriedia a naložia s ním podľa druhu
jednotlivých zložiek odpadu.
Občania svoj objemný odpad môžu bezplatne odovzdať aj do Zberného dvora v priestoroch bývalého
cestného hraničného prechodu.
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Vytriedené zložky komunálneho odpadu
Zložka KO je časť odpadu, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu..
Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu
alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatný druh odpadu.
Triedený zber KO je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálneho odpadu.

Ako triediť/separovať?
V obci Makov sa vytriedené zložky vyvážajú vo vreciach.
Domácnosť vloží vytriedené zložky do vreca a v deň vývozu, ktorý stanovuje kalendár zvozov a prepráv,
vyloží vrece ku komunikácii na viditeľné miesto. Posádka pri vývoze vyprázdni plné vrece a vráti ho (v
prípade poškodeného vreca vymení za nové) na bezpečné miesto tak, aby sa predišlo znehodnoteniu,
prípadne strate vreca.
Nehnuteľnosti opatrené zbernými nádobami na vytriedený KO umiestňujú tento odpad do týchto ZN
a v deň vývozu občania nádobu umiestnia ku komunikácii na viditeľné miesto. Po jej vyprázdnení
posádka vozidla nádobu vráti na miesto, odkiaľ bola zobratá.
Vrece a zberné nádoby je potrebné mať vyložené cca o 7.00 hod ráno.
V obci Makov je zavedený zber týchto vytriedených zložiek komunálneho odpadu:
- papier a lepenka, obaly z papiera
- plasty, obaly z plastu
- kompozitné obaly/tetrapaky
- sklo, obaly zo skla
- kovy/železo, obaly z kovu
- textil
- biologicky rozložiteľný odpad
- odpad obsahujúci nebezpečné látky

PAPIER
Patrí sem:

noviny, časopisy, letáky, knihy, kartóny (treba poskladať tak, aby zaberali čo najmenej
miesta), lepenka, reklamné prospekty, zošity, listy, papierové kalendáre, papierové obálky
Nepatrí sem: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou), mastný papier, umelohmotné
obaly, stanioly, celofán, hygienické potreby, použité plienky, voskovaný papier, pláta od
vajíčok, tvrdá väzba, papier s kovovými prvkami – spony, viazače, ...
Zber a prepravu papierov, lepenky a obalov z papiera
vykonáva v obci Makov:
- oprávnená organizácia Združenie TKO Semeteš,
n. o. v rámci kalendára zberov a prepráv 6-krát za
rok pri zbere plastov a kompozitných obalov,
- Základná škola s materskou školou Makov a to 1krát do roka (v máji) ako zber papiera formou
vyučovacieho procesu pre svojich žiakov,
- Milan Laurinc, mobil: 0911 022 223, formou výkupu a výmeny za iný tovar a to 3-krát do roka; tento
výkup/výmena je občanom oznámená letákovou formou, oznamom na úradnej tabuli obce, v obecnom
infokanáli, v obecnom rozhlase a uverejnením v obecnej webovej stránke www.makov.sk
Papier musí byť zviazaný do balíkov podľa jednotlivých druhov.
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PLASTY A PLASTOVÉ OBALY
čisté plastové fľaše (bandasky) od nápojov, octu, potravinového oleja (označenie na
obaloch PET alebo 1), čistiacich a hygienických prípravkov (HDPE), plastové obaly
potravín, číre a farebné plastové fólie, strečové fólie (LDPE), obrusy, hračky, kuchynské
pomôcky, platové vrecká a tašky, záhradný
nábytok, prepravky, plastové koše na odpady
a prádlo, plastové vedierka, misky, ...
Nepatrí sem: znečistené plasty (potravinami, zeminou, maltou,
zaschnutou farbou alebo inou chemikáliou),
plastové obaly od ropných produktov, motorových
olejov, náterových hmôt a riedidiel, silne
znečistené plastové obaly potravín, plastový
materiál kombinovaný s textilom, celofán, plastové
predmety s obsahom kovových častí, podlahové
krytiny, guma, molitan, PVC, stavebný polystyrén, zakrývacie plachty, viazacie pásky na
stavebný materiál, nafukovacie bazény ...
Patrí sem:

Zber a prepravu plastov a obalov z plastov vykonáva v obci Makov oprávnená organizácia Združenie
TKO Semeteš, n. o. v rámci kalendára zberov a prepráv 1-krát mesačne pri zbere papiera a kompozitných
obalov.
Plastové fľaše (PET) musia byť spučené byť ručne alebo lisom, ktorý občania obdržali. Zbiera sa
v bielych priesvitných transparentných vreciach (min. 60 – 80 mikrónov).

KOMPOZITNÉ OBALY, TZV. TETRAPAKY
Patrí sem:

kompozitné obaly od mlieka, smotany, ovocných
štiav, džúsov, vína s hliníkovou ako aj plastovou
fóliou vo vnútri
Nepatrí sem: polystyrén, znečistené nápojové kompozitné obaly so
zvyškami potravín a nápojov, iný plastový odpad z
domácnosti
Zber a prepravu kompozitných obalov vykonáva v obci Makov
oprávnená organizácia Združenie TKO Semeteš, n. o. v rámci
kalendára zberov a prepráv 1-krát mesačne pri zbere papiera a plastov.
Kompozitné obaly treba umyť od zvyškov potravín a postláčať alebo poskladať tak, aby zaberali čo
najmenší priestor. Zbiera sa v bielych priesvitných transparentných vreciach (min. 60 – 80 mikrónov).

SKLO A OBALY ZO SKLA
čisté sklenené obaly bez kovových uzáverov (rôzne nevratné fľaše, poháre, ..), dekoratívne
a tabuľové sklo, sklenené črepy
Nepatrí sem: sklené obaly ropných produktov, náterových hmôt
a riedidiel, znečistené sklenené obaly potravín
(zaváraninové poháre s obsahom zaváranín, ..),
porcelán, keramika, zrkadlá, TV obrazovky,
žiarovky, žiarivky, autosklo, sklo s drôteným
výpletom, iné bezpečnostné sklá, nepriestrelné
sklo, sklobetóny,

Patrí sem:

Zber a prepravu skla a obalov zo skla vykonáva v obci Makov oprávnená organizácia Združenie TKO
Semeteš, n. o. v rámci kalendára zberov a prepráv 1-krát mesačne.
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Sklenené fľaše musia byť kovových, plastových a korkových uzáverov. Zbiera sa v bielych priesvitných
transparentných vreciach (min. 100 mikrónov). V prípade rozbitého skla, tento sa ukladá do
plastových/plechových vedierok alebo do pevných papierových krabíc.

KOVY/ŽELEZO – KOVOVÉ OBALY
Patrí sem:

čisté kovové obaly potravín a kovové časti týchto obalov – konzervy, plechovky od
nápojov (coca-cola, pivo, energetické nápoje, ..), kovové vrchnáky z fliaš a pohárov,
hliníkové fólie (alobal) od syrov, čokolád a pod., hliníkové stiahnuteľné viečka na obaly
jogurtov, paštét, šalátov a pod.; kovové výrobky a súčiastky, hrnce, vedrá, kovový riad,
drobný kovový šrot
Nepatrí sem: kovové obaly a súčiastky kombinované s iným materiálom (napr. sáčky od orieškov,
instantných polievok, a pod., izolovaný drôt, káble); značne znečistené kovové obaly
zvyškami potravín alebo nebezpečnými látkami (ropné látky, náterové hmoty riedidlá
a pod.); batérie; vyradené elektrozariadenia
(elektroodpad z domácností)...
Zber a prepravu železa a kovových obalov vykonáva v obci
Makov:
- oprávnená organizácia Združenie TKO Semeteš, n. o.
v rámci kalendára zberov a prepráv 4-krát ročne pre
neefektívnosť častejších vývozov (malé množstvo
vytriedených zložiek)
- Obec Makov 2-krát ročne prostredníctvom svojich
zamestnancov pri zbere objemného odpadu v mesiaci máj a október.
Kovové obaly treba očistiť od zvyškov potravín a postláčať alebo poskladať tak, aby zaberali čo najmenší
priestor. Zbiera sa v bielych priesvitných transparentných vreciach (min. 60 – 80 mikrónov).

TEXTIL
Patrí sem:

dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony,
závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce,
periny, hlavnice.
Nepatrí sem: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem
tkaných) a veľmi znečistené veci.
Zber a prepravu textilu má Obec Makov zabezpečený:
- prostredníctvom 2 ks zbernej nádoby umiestnenej za budovou
Domu kultúry Makov. Textil z týchto zberných nádob odoberá
Mišutka Zdeno, Hvozdnica 357, mobil: 0911 058 472 a to 1-krát za
dva týždne.
Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného vhodného
obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze. Veci môžu byť aj
mierne znečistené, nie však úplne špinavé.
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Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO), kuchynský odpad a reštauračný
odpad od prevádzkovateľov kuchyne
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo
aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad
a parkov.
BRKO sú všetky druhy BRO, ktoré je možné zaradiť do skupiny komunálne odpady.
Patrí sem:
odpad z domácností (zostatok ovocia, zeleniny,
chlieb, ...) alebo zo záhradníckej a sadovníckej
činnosti (lístie, tráva, kvety, zeleniny, burina
z domácností, ....)
Štiepkovanie konárov, rezov stromov sa realizuje v Obci
Makov 2-krát ročne v mesiacoch apríl a október v zmysle
kalendára zberov a prepráv. Občania, ktorí vzniknutú drevnú
štiepku odovzdajú obci, za štiepkovanie neplatia.
Občania v obci obdržali kompostéry, alebo si na vlastnom
pozemku zriaďujú svoje vlastné kompostoviská na zhodnocovanie rastlinných zvyškov z domácností.
Od zo záhrad môžu občania obce dávať do oficiálne povolenej malej kompostárne umiestnenej na
obecnom pozemku v priestoroch bývalého cestného hraničného prechodu.
Na území obce Makov pre neefektívnosť a pre vysokú finančnú náročnosť v súčasnej dobe nie je
zabezpečený zber BRKO a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu z domácností.
Prevádzkovatelia kuchyne (t. j. fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania) zodpovedajú za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom
a reštauračným odpadom, ktorého sú pôvodcami.
Jedlé oleje a tuky
Na území obce Makov sa zavádza zber jedlých olejov a tukov z domácností. Použité
jedlé oleje a tuky z domácnosti (bez zvyškov jedla) je potrebné naliať do nádoby, napr.
PET fľaše alebo plastovej bandasky a dobre ju uzavrieť. Následne sa tento použitý olej
odovzdá do kancelárie Stanislave Gregušovej v Obecnom úrade Makov, kde občan
ako výmenu obdrží napr. toaletný papier, servítky, repkový olej ... podľa množstva
odovzdaného oleja. Použitý vyzbieraný olej sa odovzdá oprávnenej organizácii.

ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM
ŠKODLIVÝCH LÁTOK
Do tejto skupiny KO sú zaradené:
1. použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, žiarivky a iné odpady s obsahom
ortuti, lepidlá, rozpúšťadlá, farby, kyseliny, zásady, pesticídy, detergenty obsahujúce nebezpečné
látky, ....
Pre uvedené odpady obec zabezpečuje zber 2-krát ročne v máji a v októbri. Termíny a spôsob ich
zberu sa oznamuje občanom prostredníctvom letákov a oznamom na úradnej tabuli obce, v obecnom
infokanáli a na obecnej webovej stránke www.makov.sk. Odpad zbierajú zamestnanci obce a následne
je odovzdaný oprávnenej organizácii.
Pre zber tužkových batérií je umiestnená zberná nádoba na budove bývalej školskej jedálne.
Pre zber použitých tonerov a náplní do tlačiarní je umiestnená zberná nádoba v budove obecného
úradu, ktorá je podľa potreby vyvážaná oprávnenou organizáciou.
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2. nespotrebované humánne a veterinárne lieky z domácností – ich zber zabezpečuje lekáreň v budove
materskej školy.
3. vyradené elektrozariadenia (elektroodpad) z domácnosti ako napr.
televízory, rádiá, videá, diskmany, práčky, chladničky, mobilné
klimatizačné zariadenia, ohrievače, kávovary, elektromotory, ručné
elektrické náradie, kancelárska a telekomunikačná technika,... je
možné odovzdať:
- 1-krát ročne október. Termíny a spôsob ich zberu sa oznamuje
občanom prostredníctvom letákov a oznamom na úradnej tabuli
obce, v obecnom infokanáli a na obecnej webovej stránke
www.makov.sk. Odpad zbierajú zamestnanci obce a následne je
odovzdaný oprávnenej organizácii.
- distribútorovi v rámci režimu spätný zber, pri predaji nového elektrozariadenia tej istej kategórie,
na výmennom základe.
- do Zberného dvora v priestoroch bývalého cestného hraničného prechodu.

PNEUMATIKY
Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.
Obec Makov má uzatvorenú zmluvu na spätný zber
odpadových pneumatík s oprávnenou organizáciou.
Zberným miestom kolektívneho systému spätného zberu
odpadových pneumatík je skládka odpadu v prevádzke
organizácie Združenie TKO Semeteš, n. o., ktorá odoberá od
poplatníkov Obce Makov odpadové pneumatiky bezplatne.
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po
tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať:
- distribútorovi pneumatík,
- zbernému dvoru organizácie Združenia TKO Semeteš, n. o..
- do Zberného dvora v priestoroch bývalého cestného hraničného prechodu.
V prípade potreby budú opotrebované pneumatiky obyvateľom obce a jej poplatníkom odobraté
obecnými zamestnancami aj pri zvoze objemného odpadu a drobného stavebného odpadu.

ZBERNÝ DVOR
Zberný dvor Obce Makov sa nachádza v stavbe súp. č. 136 v miestnej časti Trojačka (priestory bývalého
cestného hraničného prechodu) na pozemku CKN 2268/3.
Jedná sa o oplotený objekt, ktorý má vybudovaný vstupný areál so spevnenou plochou. Vstupná brána je
uzamykateľná. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.
Režim a podmienky prevádzky Zberného dvora Obce Makov sú upravené v prevádzkovom poriadku
zariadenia.
Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom Obce Makov, môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať:
- oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo VZN
obce o nakladaní s odpadom,
- objemný odpad,
- elektroodpad z domácností,
- odpad z domácností s obsahom škodlivín,
- odpadové pneumatiky,
- textil.
Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom Obce Makov, môže za poplatok odovzdať na zbernom dvore drobný
stavebný odpad v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku v Obci Makov.
Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore subjektom, ktorý nie je
poplatníkom obce, resp. právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi je zakázaný.
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ZÁKAZ
V zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov je zakázané:
- ukladať do zberných nádob určených obcou na zmesový komunálny odpad iný ako zmesový
komunálny odpad a do nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložky komunálneho
odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
- ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje RZV a vytriedený
BRKO na skládky odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
- vykonávať zber oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného
prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.

10

