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01.01.2022

Obec Makov v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 80 ods. 7 a § 81 ods 3 a ods. 8 zákona

NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov
č. .../2021
o nakladaní s odpadmi na území obce Makov
§1
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
1. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení
zložiek komunálneho odpadu.
2. Obec Makov určuje pre zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu tieto druhy zberných
nádob, ktoré zodpovedajú systému zberu:
• zbernú nádobu o objeme 110 l
• zbernú nádobu o objeme 120 l
• zbernú nádobu o objeme 240 l
• zbernú nádobu o objeme 1100 l
• veľkoobjemový kontajner o objeme 7 m3
2.1. 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 poplatník (užívateľ, resp. vlastník nehnuteľnosti)
umiestni na miesto dostupné zberovému vozidlu.
2.2. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa mimo zvozovej trasy zberového vozidla (najmä chatové osady,
lazy, kopanice a iné nedostupné časti obce) budú používať spoločné zberné nádoby, ktoré budú
umiestnené na miestach dostupných zberovému vozidlu. Spoločné zberné nádoby sú umiestnené
nasledovne:
Osada
Vodárenská ulica
Nižné Labaje
Trojačka - Lučanová
Zadky – Pavlík
Zadky - Zemanová
Obracane
Bugale
Moravčíky
Cintorín
Švandzaky
Bajcáre
Husáre
Holáky – točňa
Vyšné Labaje
Riečky – točňa
Predná Buková
Jaše

Druh zberovej
nádoby

240 l
240 l
240 l
1100 l
1100 l
1100 l x 2
1100 l
1100 l
1100 l x 5
1100 l
1100 l x 5
1100 l
1100 l
1100 l
1100 l x 2
1100 l
1100 l

Umiestnenie kde
Makov – oproti Okrase
Čierne – oproti RD 64 (Hazucha)
Trojačka – pri RD p. Lučanovej č. 59
Trojačka – pri odbočke k p. Pavlíkovi
Trojačka – pri mostíku k nehnuteľnostiam č. 61,62
Obracane – oproti RD p. Riedla
Stará cesta okolo RD p. Šupčíka
Hlavná cesta pri lesáckej bytovke
Cintorín
Potok – pri RD p. Kubincovej
Potok – parkovisko
Potok - oproti RD p. Kubačkovej
Čierne – autobusová zastávka
Čierne – garáž p. Bartkovskej
Trojačka – u RD p. Podešvovej
Kopanice – RD p. Lučana
Kopanice – u RD p. Jantoša
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3.

4.

5.

6.

Fabše
Papaje
Kršlisko
Bobíky
Nová Dedina
Kasárne
Makov
Belone
Greguše
Buková

1100 l
1100 l
1100 l
1100 l
1100 l
1100 l x 5
7 m3 VOK x 5
7 m3 VOK
7 m3 VOK
7 m3 VOK

Potok, Trojačka,
Kopanice

110 l vrecia

Kopanice – oproti ceste do Fabší
Kopanice – autobusová točňa
Kopanice – cesta na Kršlisko pri potravinách
Kopanice – pri RD rodiny Šustekovej súp. č. 146
Kopanice – križovatka na Novú Dedinu
Kopanice – Kasárne
zberný dvor na colnici
Čierne – Belone
Čierne – Greguše
Kopanice – Buková
Trojačka – u Bula, Pisare, Bumbálka, Vřšok
Potok – Hlboké, Smutníky, Pokrývky, u Gablasi
Kopanice – Trebule, Lovase, Bacule

Obec je povinná:
a) zabezpečiť minimálny počet zberných nádob zodpovedajúci vymedzenému systému zberu a
prepravy zmesového komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov,
b) umiestniť stanovište spoločných zberových nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade,
že to nie je možné, po dohode s majiteľom pozemku doriešiť majetko-právny vzťah k pozemku
stanovišťa.
Držiteľ zmesového komunálneho odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci Makov,
c) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob zodpovedajúcich systému nakladania
s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi v obci Makov.
Vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a) v súlade s hygienickými, estetickými a protipožiarnymi požiadavkami a bezpečnosťou na
verejných komunikáciách vybudovať, dobudovať alebo prebudovať stanovište na vlastné
náklady
b) minimálne 1x do roka zabezpečiť dezinfekciu zberových nádob na zmesový komunálny odpad,
c) starať sa o prístup k zberovej nádobe a čistotu stanovíšť a okolia zberovej nádoby,
d) ukladať zmesový komunálny odpad do zbernej nádoby tak, aby sa táto dala uzatvoriť, aby z nej
zmesový komunálny odpad nevypadával a pri je vyprázdňovaní neohrozoval zdravie
pracovníkov oprávnenej organizácie,
e) zabezpečiť zbernú nádobu voči neoprávnenému zásahu tretej osoby.
f) zriadiť vyhradené miesto pre nádoby a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby:
1. k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú
manipuláciu s nádobami,
2. nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
3. nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk,
frekventovaných miest a pod.,
4. nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
5. nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.
Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú na
ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení zbernej nádoby oprávnený užívateľ zbernej nádoby je povinný
podľa možnosti v čo najkratšom čase, najneskôr však v deň zvozu, zabezpečiť, aby zberná nádoba
nezostala na verejnom priestranstve.
Vlastník alebo správca nehnuteľností má zakázané:
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a) preťažovať zbernú nádobu zmesovým komunálnym odpadom alebo drobnými stavebnými
odpadmi,
b) spaľovať zmesový komunálny odpad v zbernej nádobe,
c) ukladať žeravý popol do zbernej nádoby,
d) ukladať do zbernej nádoby tekutý odpad,
e) svojvoľne presúvať, bez oznámenia oprávnenej organizácie a obci Makov, zbernú nádobu alebo
stanovište zbernej nádoby,
f) poškodzovať zbernú nádobu alebo jej označovanie.
7. Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
8. Za drobný stavebný odpad na území Obce Makov sa považuje:
- betón cementový
- sklolaminát
- dechtová lepenka
- stavebná suť – zmes
- dlaždice a obkladačky
- strešné krytiny – cementové
- keramická dlažba
- strešné krytiny – pálené
- kvádre
- tehlová drvina
- linoleum
- tehly odľahčené
- obkladacie dosky
- tehly plné
- piesok
- tvárnice plné betónové
- sadrokartón
- tvárnice pórobetónové
- sadrové dosky
- tvárnice škvarobetónové
- sklo s drôtenou vložkou
- umakart
9. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výšku poplatku za
množstvový zber drobných stavebných odpadov určuje všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov
o miestnom poplatku v obci Makov.
10. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob určených na zmesový komunálny odpad a do
veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú pristavené na zber objemného odpadu, ktoré sú pristavené
na cintoríne a ktoré sú umiestnené v nedostupných častiach obce pre zber a prepravu zmesového
komunálneho odpadu.

§2
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
1. Obec Makov zavádza na svojom území paušálny systéme zberu komunálnych odpadov.
2. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálneho odpadu na území
obce Makov môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou Makov.
3. Obec Makov pre fyzické a právnické osoby zabezpečuje zber, prepravu a likvidáciu komunálneho
odpadu prostredníctvom oprávnenej organizácie – firmy Združenie TKO Semeteš, n. o.
4. Vývoz zberných nádob:
- Od nehnuteľností dostupných zberovému vozidlu oprávnená organizácia uskutoční len v tom
prípade, že zberná nádoba bude opatrená žetónmi, ktoré poplatník obdrží po úhrade poplatku na
Obecnom úrade v Makove. 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.
- Od nehnuteľností nedostupných zberovému vozidlu oprávnená organizácia uskutoční len v tom
prípade, že spoločné zberné nádoby budú opatrené potrebným počtom žetónov. Žetóny na
spoločné zberné nádoby umiestňujú buď osoby na toto poverené z príslušnej časti obce alebo
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obecní zamestnanci v deň vývozu zberných nádob. Obec Makov pre lepšiu manipuláciu s týmito
zbernými nádobami postupne vybuduje zberné miesta – ostrovčeky na zber odpadu.
5. Žetóny sa prideľujú podľa výšky poplatku a podľa druhu zbernej nádoby s tým, že 0,06 €/1 liter
odpadu.
6. Ak držiteľ odpadu vyčerpal/spotreboval všetky pridelené žetóny a potrebuje ďalšie, tieto si dokúpi
u Obce Makov v cenu, v ktorej vývoz nádoby, ktorú držiteľ odpadu využíva, fakturuje Združenie
TKO Semeteš, n. o. Obci Makov.
7. Firma Združenie TKO Semeteš, n. o, ktorá na území Obce Makov vykonáva zber a prepravu
zmesových komunálnych odpadov, je povinná:
- vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým bezpečnostným,
ekologickým a iným poškodeniam, pripadne ku škode na majetku,
- po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
- v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,
- v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej opravu
alebo výmenu,
- mesačne predložiť obci výkaz o množstve zmesového komunálneho odpadu, s ktorým nakladala
počas tohto obdobia, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho využitia, úpravy
alebo zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe nakladania s týmto odpadom.
- uskutočňovať vývoz zberných nádob v súlade s kalendárom zberov a prepráv.

§3
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1. Obec Makov nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov a to z dôvodu, že obec má kopaničiarsky charakter s prevažujúcou formou využívania
nehnuteľností na rekreáciu. Niektoré časti obce nie sú dostupné zberným vozidlom a to hlavne
v zimnom období. Rozloha obce je veľká a náklady na pravidelný triedený zber biologicky
rozložiteľných komunálnych od nehnuteľností by prevyšoval výšku maximálneho možného
poplatku, ktorý môže obec od vlastníkov nehnuteľností a obyvateľov požadovať.
2. Obec Makov zabezpečila, resp. zabezpečí pre svoji občanov kompostovacie zásobníky, ktoré si
vlastníci/užívatelia nehnuteľností prevzali/prevezmú pre svoje domácnosti. Ďalej majú obyvatelia
obce, vlastníci, resp. užívatelia nehnuteľností možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad vhodný na kompostovanie vo svojich domácich
kompostoviskách, ktoré si vybudovali na svojich pozemkoch.
3. Obec Makov zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných
odpadov z parkov, cintorínov, krajníc komunikácií, obecných pozemkov a to umiestnením tohto
odpadu do malej obecnej kompostárne na pozemku v priestoroch bývalého CHP Makov na Trojačke.
Zároveň do tejto malej obecnej kompostárne môžu odkladať svoj biologicky rozložiteľný odpad zo
záhrad aj všetci obyvatelia a vlastníci nehnuteľností v obci Makov.
4. Zakazuje sa ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné
miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

§4
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne
1. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na
zber komunálnych odpad.
2. Náklady spojené so zberom, skladovaním prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
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3. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať
požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 nariadenia EP a Rady č. 582/2004 o hygiene
potravín.
4. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na
jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
5. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne v súlade so zákonom.
6. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima). Zber a zberné nádoby musia
spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004
o hygiene potravín.
7. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí
ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento
subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto
odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
8. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva.
9. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným
odpadom, okrem kožušinových zvierat.
10. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do
kanalizácie.

§5

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
1. Na území Obce Makov sa zabezpečuje triedený zber týchto komunálnych odpadov:
a) elektroodpadov z domácností,
b) odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok,
e) jedlých olejov a tukov.
2. Elektroodpad z domácností
2.1 Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, kancelárska
technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače,
kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automat a pod.
2.2 Občania Obce Makov, vlastníci/užívatelia nehnuteľností v Obci Makov môžu elektronický
odpad z domácností odovzdať do zberného dvora v priestoroch bývalej CHP Makov.
2.3 Vyzbieraný elektroodpad z domácností bude uskladnený v sklade elektroodpadu, ktorý bol
povolený Okresným úradom Čadca, odborom životného prostredia, odkiaľ ho preberie
oprávnená organizácia, s ktorou má Obec Makov uzatvorenú zmluvu na odber elektroodpadu
z domácností.
3. Odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
3.1 Obec Makov odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi zbiera
v zmysle kalendára zberov a prepravy zbiera od občanov nasledovne:
- obaly z plastov, kompozitné obaly, obaly zo sklad 1-krát mesačne,
- obaly z kovu 1-krát za 4 mesiace.
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3.2 Takýto odpad vlastník nehnuteľností umiestni v bielom priesvitnom vreci k miestnej
komunikácii odkiaľ bude odobraný zamestnancom Združenia TKO Semeteš, n. o.
3.3 Do vriec a nádob na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu sa zakazuje ukladať zmesový komunálny odpad.
3.4 Obec Makov má uzavretú zmluvu s oprávnenou organizáciou.
3.5 Občania Obce Makov, vlastníci/užívatelia nehnuteľností v Obci Makov môžu ostatné druhy
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov odovzdať do zberného dvora v priestoroch
bývalej CHP Makov.
3.6 Organizácia Združenie TKO Semeteš, n. o. je povinná:
- vyprázdňovať vrecia tak, aby nedošlo k ich poškodeniu,
- po vyprázdnení vrecia umiestniť späť na pôvodné miesto,
- v prípade poškodenia vreca pri manipulácii s ním zabezpečiť na vlastné náklady jeho
výmenu,
- mesačne predložiť obci výkaz o množstve vytriedených zložiek komunálneho odpadu,
s ktorými nakladala počas tohto obdobia, jeho druhovej sklade, o spôsobe nakladania s týmto
odpadom, o spôsobe jeho využitia, úpravy alebo zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe
nakladania s týmto odpadom,
- uskutočňovať vývoz vriec na triedené zložky komunálneho odpadu v súlade s kalendárom
zberov a prepráv.
4. Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
4.1 Občania Obce Makov, vlastníci/užívatelia nehnuteľností v Obci Makov môžu použité prenosné
batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory odovzdať do zberného dvora
v priestoroch bývalej CHP Makov.
4.2 Malé prenosné batérie a akumulátory (tzv. tužkové batérie) je možné odovzdať aj do nádoby na
to určenej v budove Obecného úradu v Makove pri vchode do priestorov do Slovenskej pošty, a.
s.
4.3 Vyzbierané použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory budú
uskladnené v sklade elektroodpadu, ktorý bol povolený Okresným úradom Čadca, odborom
životného prostredia, odkiaľ ich preberie oprávnená organizácia, s ktorou má Obec Makov
uzatvorenú zmluvu.
5. Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky
5.1 Nespotrebované veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami nepatria
do zmesového komunálneho odpadu.
5.2 Nespotrebované veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami treba
odovzdať do verejnej lekárne, ktorá je povinná ich zhromažďovať.
5.3 Zdravotnícke pomôcky sa zbierajú podľa ich druhu, buď ako zmesový komunálny odpad, alebo
ako separovaný zber, alebo ako objemný odpad.

6. Jedlé oleje a tuky
6.1 Obec Makov nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie zberu jedlých olejov a tukov na svojom
území pre obyvateľov obce, vlastníkov, resp. užívateľov nehnuteľností, nakoľko obec má veľkú
rozlohu a kopaničiarske rozmiestnenie nehnuteľností a pre obec by bolo ekonomicky neúnosné
zabezpečovať tento výkon.
6.2 Obec Makov zabezpečila zber jedlých olejov a tukov z domácnosti prostredníctvom 120 l
zberných nádob umiestnených:
- 1 ks za Obecným úradom Makov,
- 1 ks v priestoroch Zberného dvora v priestoroch bývalého CHP Makov,
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- 1 ks pri autobusovej zastávka Makov – Čierne – Belone,
- 1 ks pri autobusovej zastávke Makov – Kopanice – u Bergela,
kde môžu občania vytriedené jedlé oleje a tuky umiestňovať bezplatne. Zber týchto olejov
a tukov zabezpečuje oprávnená organizácia, s ktorou má Obec Makov uzavretú zmluvu.
6.3 6.4 Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie zberu a likvidácie jedlých olejov
a tukov cez oprávnenú organizáciu, ktorá spĺňa podmienky podľa veterinárnych a hygienických
predpisov.
7. Obec Makov zakazuje vytriedené zložky komunálneho odpadu uvedené v ods. 1 umiestňovať do
zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

§6
Spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok
1.

2.
3.

4.

Občania Obce Makov, vlastníci/užívatelia nehnuteľností v Obci Makov môžu objemný odpad
a odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok odovzdať do zberného dvora v priestoroch
bývalej CHP Makov.
Zamestnanci obce odovzdaný odpad vyseparujú a následne bude odobraný oprávnenou
organizáciou, s ktorou má Obec Makov uzavretú zmluvu podľa jednotlivých druhov odpadu.
Mimoriadny zvoz objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (odvoz
odpadu od nehnuteľností vrátane nakládky a vykládky odpadu) bude vykonaný len na základe
písomnej objednávky vlastníka/držiteľa odpadu s tým, že vlastník/držiteľ odpadu všetky vzniknuté
náklady uhradí oproti vystavenej faktúre.
Zakazuje sa ukladať objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivých látok vedľa
zberných nádob na pravidelný zvoz zmesového komunálneho odpadu, resp. na iné miesta na
verejnom priestranstve.

§7
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
1. Obec Makov má uzatvorenú zmluvu na spätný zber odpadových pneumatík s oprávnenou
organizáciou.
2. 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.
3. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať:
- distribútorovi pneumatík,
- zbernému dvoru organizácie Združenia TKO Semeteš, n. o..
4. Občania Obce Makov, vlastníci/užívatelia nehnuteľností v Obci Makov môžu odpadové pneumatiky
odovzdať do zberného dvora v priestoroch bývalej CHP Makov.

§8
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti (pozemku) je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti (pozemku) v k. ú. Makov bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť písomne
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túto skutočnosť Obci Makov, resp. Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné
prostredie – odpadové hospodárstvo.
2. Oznámenie musí obsahovať presnú identifikáciu nezákonného umiestnenia odpadu – číslo pozemok,
označenie vlastníka pozemku a fotodokumentáciu. Ďalej musí obsahovať identifikáciu
oznamovateľa – meno, priezvisko, adresa, telefónny, resp. e-mailový kontakt.
3. V prípade oznámenia o nezákonnom umiestnení odpadu Obci Makov, táto do 7 pracovní dní o tejto
skutočnosti informuje Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové
hospodárstvo, resp. štátna vodná správa v prípade, že sa jedná o odpad umiestnený vo vodnom toku.

§9
Prevádzkovanie zberného dvora
1. Zberný dvor Obce Makov sa nachádza v priestoroch prístrešku pre dobytok 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.
2. Režim a podmienky prevádzky Zberného dvora Obce Makov sú upravené v prevádzkovom poriadku
zariadenia.
3. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
Obce Makov (preukazuje sa dokladom o trvalom, resp. prechodnom pobyte alebo rozhodnutím
o poplatku za príslušný kalendárny rok), môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať:
- vytriedené oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu
ustanovenom v tomto VZN obce,
- vytriedený objemný odpad,
- elektroodpad z domácností,
- vytriedený odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok,
- odpadové pneumatiky,
- vytriedený textil,
- jedlý olej a tuky.
4. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obce Makov
(preukazuje sa dokladom o trvalom, resp. prechodnom pobyte alebo rozhodnutím o poplatku za
príslušný kalendárny rok), môže za poplatok odovzdať na zbernom dvore drobný stavebný odpad
v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku v Obci Makov.
5. Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore subjektom odlišným
od osoby uvedenej v ods. 3 a 4 (subjektom, ktorý nie je poplatníkom obce, resp. právnickej osobe,
fyzickej osobe - podnikateľovi) je zakázaný.

§10
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1. Občania Obce Makov, vlastníci/užívatelia nehnuteľností v Obci Makov môžu drobný stavebný
odpad odovzdať do zberného dvora v priestoroch bývalej CHP Makov.
2. Mimoriadny zvoz drobného stavebného odpadu bude vykonaný len na základe písomnej objednávky
vlastníka/držiteľa odpadu s tým, že vlastník/držiteľ odpadu všetky vzniknuté náklady uhradí oproti
vystavenej faktúre.
3. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob na pravidelný zvoz zmesového
komunálneho odpadu, resp. na iné miesta na verejnom priestranstve.
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§11
Kalendár zberov a prepravy
1. Odvoz komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov je v Obci Makov vykonávaný podľa
kalendára zberov a prepráv firmy Združenie TKO Semeteš, n. o. a to minimálne 36x za rok.
Poplatník môže využiť ktorýkoľvek termín zvozu v zmysle platného kalendára zberov a prepráv.
2. 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).
3. 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.
4. Zber a preprava triedených zložiek komunálneho odpadu sa vykonáva v zmysle kalendára zberu
a prepravy firmy Združenie TKO Semeteš, n. o. a to minimálne 1-krát za mesiac.
5. Zber a prepravu triedených zložiek komunálneho odpadu, ktorými sú obaly z papiera a lepenky
a papiere vykonáva v Obci Makov:
- Základná škola s materskou školou Makov a to 1-krát do roka (v máji) ako zber papiera formou
vyučovacieho procesu pre svojich žiakov,
- firma VV s. r. o. Poníky formou výkupu a výmeny za iný tovar a to 3-krát do roka.
- organizácia Združenie TKO Semeteš, n. o. a to 6-krát do roka.
6. Zber a prepravu textilu má Obec Makov zabezpečený prostredníctvom 2 ks zberných nádob
umiestnených za budovou Domu kultúry Makov. Textil z tejto zbernej nádoby odoberá Zdeno
Mišutka, Hvozdnica 357 a to 1-krát za dva týždne.

§12
Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a na kompostovací
zásobník
1. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a na kompostovacie zásobníky znáša
pôvodný pôvodca odpadu.
Tieto náklady sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Zberné nádoby a kompostovacie zásobníky sú odovzdávané vlastníkom/užívateľom nehnuteľností
v Obci Makov prostredníctvom zmluvy o výpožičke.
Výpožičná lehota je 10 rokov s tým, že po uplynutí tejto doby sa nádoba a zásobník stáva
vlastníctvom vlastníka/užívateľa nehnuteľnosti v Obci Makov.
3. Zberná nádoba a kompostovací zásobník sú pridelené k nehnuteľnosti, preto v prípade prevodu
vlastníctva nehnuteľnosti, kde bola zapožičaná zberná nádoba a kompostovací zásobník, zberná
nádoba a kompostovací zásobník ostáva novému vlastníkovi nehnuteľnosti na využívanie.

§13
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.
2. Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých skutočnostiach
vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému
nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Makov zverejní obec Makov na
svojom webovom sídle www.makov.sk.
3. Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Makov
stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Makov o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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4. Týmto VZN sa ruší VZN Obce Makov č. 7/2019 o nakladaní s odpadom v Obce Makov.
5. Toto VZN o nakladaní s odpadmi v Obci Makov bolo schválené uznesením č. ..../2021 Obecného
zastupiteľstva v Makove dňa ...........
6. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022.

V Makove dňa 14.06.2021

Martin Pavlík
starosta obce
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