Prevádzkový poriadok Zberného dvora separovaného odpadu
v obci Dvorany nad Nitrou
schválený OcZ dňa 16.12.2020 Uznesením č. 138/2020

Prevádzkovateľ zariadenia:
Obec Dvorany nad Nitrou
Dvorany nad Nitrou13
956 11
Poverený pracovník na zbernom dvore:
p. Eman Minarovič
PREVÁDZKOVÉ HODINY:
Pracovná doba od 1.mája do 31.októbra (LETNÉ OBDOBIE)
Štvrtok
Sobota

16:00 - 17:30 hod.
9:00 - 12:00 hod.
14:00 - 16:00 hod.

Pracovná doba od 1. novembra do 30.apríla (ZIMNÉ OBDOBIE)
Sobota

9:30 – 11:30 hod.

1. PODMIENKY USKLADNENIA ODPADU NA ZBERNÝ DVOR
Zberný dvor je určený na uloženie nižšie uvedeného odpadu z domácností pre fyzické osoby –
VÝLUČNE pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Dvorany nad Nitrou
(povinnosť preukázať sa platným občianskym preukazom).
Do zberného dvora je povolené odovzdať nasledovné druhy odpadov:
1. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady:
Jedlé oleje a tuky odovzdávajú sa v plastových fľašiach s funkčným uzáverom.
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína - tento druh
odpadu sa odovzdáva do veľkokapacitného kontajnera na určenú plochu v zbernom dvore.
2. Objemný odpad:
Jedná sa o komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných
nádob na zmesový komunálny odpad (napr. starý nábytok, sedačky, koberce, okenné rámy,
časti drevených konštrukcií...).
Všetok demontovateľný odpad sa musí odovzdať v rozloženej forme (zbavený sklenených
výplní, molitanu, polystyrénu, textílii a pod.), aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneroch.
Na veľké množstvo objemného odpadu (napr. vypratávanie starých rodinných domov) si
občan môže objednať veľkokapacitný kontajner. Odpad na jeho vlastné náklady odvezie
zmluvne dohodnutá firma na príslušné zberné miesto.
3. Sklo: sem patrí napr. tabuľové sklo z výplní dverí, okien.
4. Elektroodpad: len kompletné elektrospotrebiče vrátane motora
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DO ZBERNÉHO DVORA NEPATRIA NASLEDOVNÉ DRUHY ODPADOV:


Zložky separovaného zberu:
Papier, Sklo, Plast -tieto druhy odpadu sa odoberajú podľa zvozového kalendára
priamo od domácností a zo stojísk separovaného odpadu umiestnených v obci.



Batérie a akumulátory:
zberajú sa spolu s elektroodpadom 2x ročne



Odpad s obsahom škodlivých látok:
obec uskutočňuje zber 2x ročne



Lieky a liečivá:
odovzdávajú sa v lekárňach



Domový odpad:
patrí do nádoby na komunálny odpad



Zvierací trus



Polystyrén:
čistý patrí do žltej zbernej nádoby (na plasty), ktorú má občan doma
znečistený patrí do čiernej nádoby (na komunálny odpad), ktorú má občan doma
Ak nádoba nepostačuje je možné vložiť ho do plastového vreca príslušnej farby (žlté
alebo čierne).



Pneumatiky:
odoberajú ich zberné miesta v pneuservisoch



Azbest a eternit:
je to nebezpečný odpad a jeho likvidáciu si občan zabezpečuje na vlastné náklady
prostredníctvom odborne spôsobilej firmy



Drobný stavebný odpad:
odpad z bežných udržiavacích prác na nehnuteľnosti, vykonávaných fyzickou osobou

Drobný stavebný odpad sa odoberá na dvore pri obecnom úrade iba v LETNOM OBDOBÍ
(od 1.mája do 31. októbra) v stredu v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Na dvore obecného úradu bude drobný stavebný odpad odvážený a následne ho občan vyloží
do určeného zberného kontajnera. Sadzba poplatku pre množstvový zber drobných
stavebných odpadov je vo výške 0,023 eura za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín. Poplatok pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu zaplatí poplatník
obci (povereným zamestnancom) v hotovosti do pokladne hneď po jeho odovzdaní na dvore
obecného úradu za skutočne odovzdané množstvo (vážny lístok). Poplatok sa určí ako súčin
sadzby poplatku 0,023 eura a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu bez obsahu
škodlivín.

2. POVINNOSTI OBČANA PRI NÁVŠTEVE ZBERNÉHO DVORA:
1. Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ povinný prihlásiť sa pri vstupe a riadiť
sa pokynmi obsluhy zberného dvora a Prevádzkovým poriadkom.
2. Občan je povinný predložiť prevádzkovateľovi zberného dvora občiansky preukaz.
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3. Ukladať odpad na plochy určené zodpovedným zamestnancom s dôrazom na separáciu
a tak, aby bol čo najviac minimalizovaný.
4. Rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti zberného dvora.
5. Pri dovoze odpadu do zberného dvora je povolený vstup len vozidlám s celkovou
hmotnosťou do 3,5t a prívesným vozíkom max. do nosnosti 750kg.

3. POVINNOSTI ZAMESTNANCA ZBERNÉHO DVORA:
1. Poverený pracovník zodpovedá za uloženie zhromažďovaného separovaného odpadu,
organizuje v prevádzke spôsob nakladania so separovanými odpadmi a rozmiestnenie
kontajnerov v areáli.
2. Pri vykonaní vstupnej kontroly preverí totožnosť osoby odovzdávajúcej odpad, skontroluje
druh a množstvo dovezeného odpadu, určí dovozcovi priestor na uloženie odpadu.
Odmietne uloženie odpadu, ktorý nie je schválený týmto prevádzkovým poriadkom.
3. Udržuje poriadok v areáli zberného dvora, zabezpečuje, aby nedošlo k zmiešaniu zložiek
separovaného odpadu. Zabezpečuje ochranu areálu tak, aby nedošlo k znečisteniu životného
prostredia a k úniku škodlivých látok.

4. PODMIENKY BEZPEČNOSTI PRÁCE PRI PREVÁDZKE ZBERNÉHO DVORA:
1. Na zbernom dvore musí byť viditeľne umiestnený prevádzkový poriadok a všetci
pracovníci s ním musia byť preukázateľne oboznámení.
2. Do zberného dvora platí prísny zákaz vstupu všetkým nepovolaným osobám.
3. V zbernom dvore je zakázané požívať alkoholické nápoje, omamné a utlmujúce
prostriedky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť pozornosť a reakcie pracovníkov. Taktiež
nebude na zberný dvor povolený vstup osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných látok.
4. Pri práci na zbernom dvore sú pracovníci povinní používať pracovný odev, pevnú
pracovnú obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky.
5. V zbernom dvore je zakázané narábať s otvoreným ohňom. V prípade samovznietenia
odpadu sú pracovníci povinní zabezpečiť jeho uhasenie. Každý prípad zisteného požiaru musí
byť zaevidovaný.
6. V priestore zberného dvora je zakázané fajčiť.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:
Obec Dvorany nad Nitrou si vyhradzuje právo na zmeny a doplnky v tomto prevádzkovom
poriadku na základe zmien v technickom a zmluvnom zabezpečení prevádzkovania zberného
dvora. Tento prevádzkový poriadok je platný od 01.01.2021

František Košecký
starosta obce
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