VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ
ČÍSLO 3/2012
ZO DŇA 14. 12. 2012
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZBERNÉHO DVORA V OBCI SKLENÉ

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení) vydáva tento
Prevádzkový poriadok zberného dvora v Obci Sklené.
Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Ustanovenie tohto prevádzkového poriadku zberného dvora v Obci Sklené (ďalej len
„zberný dvor“)upravuje prevádzku zberného dvora v obci Sklené, ktorý sa nachádza za
poštou v obci Sklené a je vyznačený informačnou tabuľou.
(2) Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby,
občanov s trvalým a prechodným pobytom v obci Sklené, alebo majiteľov nehnuteľností
v obci.
(3) Druh a objem, resp. charakter a množstvo odpadu, ktorý je možné uložiť v zbernom dvore
v obci Sklené je nasledovný:
a) objemný odpad (20 03 07) – nábytok z dreva, drevené okenné rámy bez sklenej výplne,
koberce a pod. Tento nábytok je potrebné do zberného dvora odovzdať v rozobratom resp.
demontovanom stave,
b) drobný stavebný odpad (17 01 07,17 05 04,17 09 04) – odpad zo stavebných úprav,
udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou , ktoré nevyžadujú
ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Maximálne množstvo jeden prívesný vozík za
osobný automobil, t.j. 0,5 – 1 m3/ domácnosť/rok. Sú to tehly, dlaždice, omietka, škridla
pálená alebo betónová, betónová suť alebo kamenivo, ktorých jednotlivé kusy nesmú
presiahnuť hmotnosť 15 kg. Betónová suť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný
kov a nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová krytina,
azbestové kanalizačné rúry,
c) kovy ( 20 01 40) - železný šrot nesmie obsahovať nebezpečné látky (ropné produkty,
chemikálie a pod.) Hmotnosť a rozmery jednotlivých dovážaných častí musia spĺňať
podmienku ľahkej manipulácie s nimi,
d) sklo ( 20 01 02) - sklo biele ( tabuľové, fľaše, obaly), sklo farebné ( fľaše, obaly), okenné
sklo,
e) papier (20 01 01) - obaly z lepenky, kartóny zviazané na čo najmenší objem, noviny,
časopisy, reklamné plagáty,
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f) plasty (20 01 39) - PET fľaše ( požaduje sa stlačenie prázdnych fliaš z dôvodu zníženia
objemu odpadu), obaly z aviváží, šampónov, kozmetických výrobkov. Zakazuje sa
odovzdávať plasty znečistené, naplnené inými látkami,
g) pneumatiky ( 16 01 03) - pneumatiky z osobných automobilov bez diskov v množstve 4
ks/domácnosť/rok, z bicyklov, motocyklov a podobne,
h) textílie (20 01 11) – čisté, bez obsahu nebezpečných látok,
i) vyradené elektrické a elektronické zariadenia ( 20 01 36) - nefunkčné elektrospotrebiče
a elektrické káble bez obsahu nebezpečných látok.

Článok 2
Prevádzkovanie zberného dvora
(1) Prevádzkovateľom zberného dvora je obec Sklené:
Názov:
Obec Sklené
Sídlo:
038 47Sklené97
IČO:
00316890
DIČ:
2020594972
tel., fax:
043/4955200
č. účtu:
2406307001/5600
e-mail:
skl-obecnyurad@gaya.sk
webová stránka:
www.sklene.eu
(2) Prevádzková doba zberného dvora:

Pondelok :

08.00 - 13.00 hod.

Streda :

12.00 - 17.00 hod.

Sobota :

08.00 - 13.00 hod.

Nedeľa, sviatky : mimo prevádzky

Článok 3
Určenie a podmienky uskladnenia
Osoba, ktorá chce separovaný odpad odovzdať na zberný dvor musí byť obyvateľom obce
Sklené alebo je majiteľom nehnuteľnosti v obci. Musí mať uhradený poplatok za zber,
prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
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I.

Povinnosti dovozcu odpadu

1) Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ povinný riadiť sa pokynmi obsluhy
zberného dvora.
2) Obyvateľ je povinný predložiť prevádzkovateľovi zberného dvora občiansky preukaz
na zápis o uskladnení odpadu.
V knihe dovozov odpadu pre štatistické vyhodnocovanie bude zapísané meno a priezvisko,
bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu. Ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenávané.

II.

Odpady, ktoré nie je možné uložiť na zbernom dvore

1) Nerozobratý nábytok.
2) Uhynuté zvieratá a iný biologický odpad – na likvidáciu je potrebné vyhľadať v
adresári firiem špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu.
3) Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napríklad vyprázdnené nádoby po
škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/.
4) Chemické látky, farby a ich obaly.
5) Odpady zo škváry, odpady z azbestocementu
6) Nebezpečné odpady – (obaly z farieb a náterových hmôt, zbytky náterových hmôt v
obaloch, oleje z domácnosti, oleje z motorových vozidiel, žiarivky, neónové trubice)
7) Plastové okná, dvere, rámy
8) Odpady väčšieho množstva, resp. objemu, ako je uvedené v Čl. 1
!!Upozornenie – Ak má občan väčšie množstvo odpadu z prestavby nehnuteľnosti je povinný
si na vlastné náklady zabezpečiť veľkokapacitný kontajner. Doklad o vývoze odpadu je
povinný predložiť u prevádzkovateľa zberného dvora.!!

III.

Obmedzenie.

1) Pri dovoze odpadu do zberného dvora je povolený vstup len vozidlám s celkovou
hmotnosťou do 3,5 t. 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.
2) Zakazuje sa voziť a skladovať na zbernom dvore nebezpečný odpad.
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Článok 4
Zodpovednosť za prevádzku zberného dvora

Za dodržiavanie pravidiel prevádzky, bezpečnosť pri práci a požiarnu bezpečnosť zodpovedá
obsluha zberného dvora, ktorá tiež usmerňuje obyvateľov pri ukladaní odpadu do jednotlivých
zberných nádob a zabezpečuje nahlásenie požiadavky na odvoz plných kontajnerov
Vedúci prevádzky zberného dvora : zamestnanec poverený starostom obce na základe
písomného poverenia
Kontakty: 043/495 52 00, 0905 520 749
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1) Obec Sklené si vyhradzuje právo na zmeny a doplnky v tomto prevádzkovom
poriadku na základe zmien v technickom a zmluvnom zabezpečení prevádzkovania
zberného dvora. Všetky zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Sklenom.
2) Na zbernom dvore je možné skladovať výlučne komunálny a drobný stavebný odpad
vznikajúci na území obce Sklené.
3) VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 12/2012 zo dňa 14. 12.
2012.
4) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a vyvesením
na 15 dní na úradnej tabuli obce. VZN je účinné od 1. 1. 2013.

Ján Gutten
starosta obce
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