N ávrh

Zberný dvor v Záhorskej Vsi

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Platný od 01.07.2020

Prevádzkovate!'zariadenia: Obec Záhorská Ves
Hlavná č. 29
900 65 Záhorská Ves
Určenie a podmienky uskladnenia
Zberný dvor je určený na uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby, občanov s trvalým
pobytom v obci Záhorská Ves, fyzické osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť v katastri obce
nasledovného charakteru a množstva:
Drobný stavebný odpad - po drobných úpravách v dome, byte, ktoré nevyžadujú ani stavebné

povolenie, ani ohlásenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera.
Objemný odpad -len rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, okenné rámy bez sklenej výplne a

pod. a dosky v maximálnych rozmeroch: dlžka 2 rn, šírka 0,5 m.
Podľa § 72 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, konečný používateľ pneumatiky je povinný
pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík
okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla, odovzdávame
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateťovi starých vozidiel.

osobe

Kovový odpad

•

•

kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást, kovové súčiastky, drôty, káble (bez
bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a kovové
viečka a obaly, klince, sponky, kľúče, zámky, konzervy z kompótov a iných potravín
(vypláchnuté bez zvyškov), plechovky z nápojov (vypláchnuté), oceľové plechovkyapod.
kovy bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami

Elektrické spotrebiče /elektroodpad/ - chladničky, práčky, televízne prijímače, PC monitory a pod. bez
obmedzenia.
Akumulátory

•

batérie a akumulátory z osobných vozidiel

Papier a obaly

•

noviny, časopisy, papierové a kartónové obaly, vrecia, krabice

•

nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami
kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.

a pod., musí byť zbavený

Plasty

•
•

•
•

fl'aše zošliapnuté, vo fóliových vreciach
fl'aše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fl'aše od čistiacich prostriedkov, šampónov,
aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky,
fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie,
penový polystyrén, nesmie sa miešať s ostatnými plastami, ukladá sa do samostatných vriec
plasty nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.

Každádomácnosť v obci je povinná triediť odpady už doma, pretože máme dodané nádoby a vrecia
na TKOa papier, plasty (hlavne PET fľaše).
Sklo

•
•

sklené fl'aše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a pod., poháre, sklo z okenných
tabúľ, iné sklené obaly
nepatria sem taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, sklá z monitorov a obrazoviek, sklenené
obaly s obsahom nebezpečných látok

sa odovzdáva do kontajnerov v domácnostiach alebo v jednotlivých častiach obce.
Zoznam druhov odpadov, na ktorý zber je prevádzkovate!'
Druh odpadu

200101
200102
200134
200136
200139
200140
200201
200307
200308
200135

oprávnený

Názov odpadu
Papier a lepenka
Sklo
Batérie a akumulátory iné ako
uvedené v 20 01 33
Vyradené elektrické a
elektronické zariadenia iné
Plasty
Kovy
Biologicky rozložiteľný odpad
Objemný odpad
Drobný stavebný odpad
Vyradené elektrické a
elektronické zariadenia
obsahujúce nebezpečné časti

Kategória odpadu

O - ostatný
O - ostatný
O - ostatný
O - ostatný
OOOOON-

ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
ostatný
nebezpečný

Obsahom odpadu nemôže byť:

- Nerozobratý nábytok
- Biologicky rozložiteľný odpad - uhynuté zvieratá, kuchynský odpad a iný biologický odpad
- Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky/napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých
surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/
- Chemické látky, farby a ich obaly - tieto obec nezbiera, v pravidelných intervaloch zabezpečí obec
odvoz takéhoto druhu odpadu príslušnou firmou na zneškodnenie odpadu

Povinnosti dovozcu odpadu:
- Pri dovoze odpadu na zberný dvor je občan obce Záhorská Ves povinný prihlásiť sa u pracovníka
OCÚ a riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora.
- Ďalej je občan povinný predložiť prevádzkovatel'ovi
uskladnení odpadu.

zberného dvora občiansky preukaz na zápis o

- V knihe dovozov odpadu pre štatistické vyhodnocovanie bude zapísané meno a priezvisko, bydlisko,
druh a množstvo dovezeného odpadu. Ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenávané.
Obmedzenie
Pri dovoze odpadu do zberného dvora je povolený vstup len vozidlám s celkovou hmotnosťou

do

3,St. Nie je dovolené dovážať a ukladať odpad od firiem a právnických osôb. Prísne sa zakazuje v
priestore zberného dvora fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.

Prevádzkové hodiny
Od 1.apríla do 31. októbra
Utorok, štvrtok - od 15:00 hod. do 18,00 hod
Sobota - od 9,00 hod do 18,00 hod
Od 1. novembra do 31. marca
Utorok, štvrtok - od 15:00 hod do 17:00 hod
Sobota - 9:00 hod do 16:00 hod.

Zodpovednosť

za prevádzku:

Za dodržanie pravidiel prevádzky, bezpečnosť pri práci a požiarnu bezpečnosť zodpovedá obsluha
zberného dvora, ktorá tiež usmerňuje občanov obce Záhorská Ves pri ukladaní odpadu do
jednotlivých zberných nádob a zabezpečuje nahlásenie požiadavky na odvoz plných kontajnerov.
Pracovník zodpovedný za prevádzku zberného dvora: ......................•...•......•...........
Iné možnosti nakladania s odpadom
Pre zabezpečenie odvozu väčšieho množstva odpadu pre fyzické osoby, firmy a právnické osoby je
možno objednať vel'kokapacitný kontajner u vývozcu odpadu. Do zberného dvora nie je možné
dovážať odpad z podnikatel'ských subjektov obci a od občanov, ktorí doma prevádza jú opravy
automobilov a podnikatel'ských subjektov a pri svojej činnosti produkujú väčšie množstvo odpadu.
Tento odpad musia občania zlikvidovať na vlastné náklady.

JUDr. Boris Šimkovič
Starosta obce Záhorská Ves

