OBEC VEĽKÉ ORVIŠTE

ZBERNÉ MIESTO
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
I.
ZRIADOVATEĽ, PREVÁDZKOVATEĽ A URČENIE
Zberné miesto je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené a prevádzkované obcou
Veľké Orvište.
Zberné miesto je výlučne určené pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce Veľké Orvište,
zároveň sú zapojené do systému zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.
II.
PREVÁDZKOVÁ DOBA
Zberné miesto bude sprístupnené dovozcovi odpadu po prechádzajúcej dohode termínu telefonicky alebo osobne v kancelárii
obecného úradu. Termín dovozu odpadu možno dohodnúť v nasledovných časoch:
STREDA
SOBOTA

15. marec – 15. november

16. november – 14. marec

13.00 – 18.00
08.00 – 12.00

13.00 – 18.00

V mimoriadnych prípadoch je možné zberné miesto sprístupniť počas stránkových hodín obecného úradu po prechádzajúcej
dohode v kancelárii obecného úradu.
III.
ZOZNAM ODOVZDÁVANÝCH ODPADOV
Na zbernom mieste môžu fyzické osoby odovzdávať:
1. drobný stavebný odpad,
2. objemný odpad,
3. jedlé tuky a oleje z domácností,
4. zmesový komunálny odpad,
5. oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení
obce Veľké Orvište č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Orvište.
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou (nepodnikateľom) alebo pre fyzickú
osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby.
Patria sem: zmesi betónu, tehál, dlažby, keramiky, škridly, muriva, omietok a pod.
Drobný stavebný odpad nesmie obsahovať zložky komunálneho odpadu z triedeného zberu (sklo, kovy, plasty, papier, kompozity na
báze lepenky), betón so železom, znečistené stavebné hmoty a nebezpečný odpad ako azbestová strešná krytina, azbestové rúry a pod.
Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou odpadu nezodpovedá zberným nádobám, alebo jeho
množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu
vývozu.
Patrí sem: nábytok, dvere, skrine, koberce a pod.

Objemný odpad musí byť v rozobratom resp. demontovanom stave, ktorý je zbavený kovových, sklenených, textilných, molitanových
častí a pod.
Zmesový komunálny odpad je zložka komunálneho odpadu, ktorá zostáva po vytriedení jednotlivých zložiek odpadu.

IV.
ODPAD, KTORÝ NIE JE MOŽNÉ ODOVZDAŤ NA ZBERNOM MIESTE
1. objemný odpad, ktorý nie je v rozobratom resp. demontovanom stave, a nie je zbavený kovových, sklenených, textilných,
molitanových častí a pod.,
3. pneumatiky - konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať
distribútorovi pneumatík (predajca, autoservis, pneuservis),
4. biologicky rozložiteľný odpad (konáre z orezávania stromov, kríkov, tráva, lístie, kvety, burina) – zber sa uskutočňuje v tzv.
silážnej jame za poľnohospodárskym družstvom v obci Veľké Orvište,
5. elektroodpad (domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, telekomunikačné zariadenia, svetelné zdroje, elektrické nástroje,
použité batérie a akumulátory a pod.) – odber zabezpečuje priamo v priestoroch prevádzky spoločnosť Bomat s. r. o. so sídlom
vo Veľkom Orvišti (areál poľnohospodárskeho družstva),
6. farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky - odber zabezpečuje priamo v priestoroch prevádzky
spoločnosť Bomat s. r. o. so sídlom vo Veľkom Orvišti (areál poľnohospodárskeho družstva),
7. plastové okná, dvere, rámy,
8. šatstvo a textílie – zber je zabezpečený prostredníctvom zberných kontajnerov rozmiestnených v obci Veľké Orvište,
9. uhynuté zvieratá a iný biologický odpad.

V.
PODMIENKY PREVZATIA ODPADU
Pri dovoze odpadu na zberné miesto je občan povinný prihlásiť sa u zodpovedného pracovníka a riadiť sa jeho pokynmi.
Každý dovozca odpadu je povinný pri odovzdaní odpadu na zberné miesto tento odpad na vlastné náklady a vlastnými silami
roztriediť, uložiť a umiestniť podľa pokynov zodpovedného pracovníka zberného dvora.
Na zberné miesto môže byť odovzdaný len odpad uvedený v tomto prevádzkovom poriadku, počas prevádzkového času a za
prítomnosti zodpovedného pracovníka.
Zodpovedný pracovník zberného miesta odpad neprevezme v prípade nedodržania podmienok prevádzkového poriadku.

