
Vážení občania! 

Likvidáciu zmesového komunálneho odpadu Obec Machulince financuje predovšetkým z poplatkov 

každého obyvateľa. Samotné náklady na likvidáciu zmesového komunálneho odpadu neustále 

narastajú. Pre stabilizáciu poplatkov za komunálny odpad je nevyhnutné, aby samotní občania ako 

tvorcovia odpadov v priemere zvýšili podiel separácie odpadu a tým znížili celkovú tvorbu 

zmesového komunálneho odpadu. Súčasný systém znevýhodňuje zodpovedných obyvateľov. 

V snahe presunutia nákladov vo väčšej miere na konkrétneho tvorcu odpadov Obecné zastupiteľstvo 

v Machulinciach na 8. zasadnutí konanom dňa 13.03.2020 schválilo Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Machulince   

s nasledovnými zmenami v systéme zberu a prepravy komunálnych odpadov. 

Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby objemu 110 l – plechová alebo 

120 l – PVC pre rodinné domy  - domácnosti, resp. zberná nádoba veľkosti 1100 l pre bytové domy. 

Počet zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu sa určuje nasledovne: 

a) Rodinné domy – domácnosti: 

- 1 – 4 členovia v domácnosti – pripadá 1 ks 110 l príp. 1 ks 120 l zberná nádoba označená 

1 ks nálepky na aktuálny kalendárny rok 

- 5 – 8 členov v domácnosti – pripadajú 2 ks 110 l príp. 2 ks 120 l zberné nádoby označené 

každá 1 ks nálepky, resp. 1 ks 240 l zberná nádoba označená 2 ks nálepky na aktuálny 

kalendárny rok 

- 9 – 12 členov v domácnosti – pripadajú 3 ks 110 l príp. 3 ks 120 l zberné nádoby označené 

každá 1 ks nálepky, resp. 1 ks 240 l označená 2 ks nálepky a 1 ks 120 l zberná nádoba 

označená 1 ks nálepky na aktuálny kalendárny rok 

b) Bytové domy:  

- na 8 bytov bytového domu – pripadá 1 ks 1100 l zberná nádoba 

V prípade, že má domácnosť záujem o vyvážanie viacerých nádob ako je stanovené, každá ďalšia 

nádoba v objeme 110 l alebo 120 l bude spoplatnená sumou 4 – násobku ročného poplatku na osobu 

a rok (v tomto roku teda 4 x 21,00 € = 84,00 €). Na každú takto zakúpenú zbernú nádobu pripadá                 

1 nálepka na aktuálny kalendárny rok. 

V prípade, že domácnosť vyprodukuje väčšie množstvo vytriedeného zmesového komunálneho 

odpadu, je možné využiť na jednorazový vývoz vrece v objeme max. 120 l riadne uzavreté a označené 

1 ks jednorazovej nálepky, ktorú si občan zakúpi na obecnom úrade v hodnote 1,50 € ešte pred 

samotným vývozom odpadu. 

Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec pri znehodnotení alebo strate pred  

uplynutím jej životnosti, je občan povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Na obecnom 

úrade si môže zakúpiť zbernú nádobu v cene, za ktorú ju zakúpi obec. 

Zvoz zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva každý 2. týždeň, spravidla v pondelok. V prípade 

sviatkov môže byť deň zvozu zmenený. Občania sú však o zmene včas informovaní prostredníctvom 

obecného rozhlasu, webovej stránky obce i sms správou. 

Zberová spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu vyprázdni len tie nádoby, ktoré budú 

označené nálepkou vydanou obcou. Iba dôsledným separovaním vieme docieliť znížené množstvo 

zmesového komunálneho odpadu. V opačnom prípade obec Machulince nemôže garantovať 

nezvyšovanie poplatku za likvidáciu TKO. Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Machulince po schválení obecným 

zastupiteľstvom dňa 13.03.2020 nadobúda účinnosť dňa 01.07.2020. K uvedenému dátumu musia 

byť zberné nádoby, na ktoré majú domácnosti podľa počtu ľudí nárok, označené nálepkou.  

S pozdravom  

Obecné zastupiteľstvo Machulince 

Bohumil Bielik, starosta obce Machulince                                                    

 


