Obec Šelpice
Obecný úrad v Šelpiciach 195

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZBERNÉHO DVORA OBCE ŠELPICE.

1. Zber a uskladnenie odpadu na úložisko zberného dvora sa riadi v zmysle ustanovení
Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
2. Zberný dvor v obci Šelpice môžu využívať obyvatelia obce s trvalým, alebo
prechodným pobytom a je umiestnený na pozemku vo vlastníctve obce.
3. Na zberný dvor nie je možné dovážať odpad z podnikateľských subjektov.
4. Za udržiavanie poriadku na zbernom dvore, dozorom nad triedením a ukladaním
odpadu podľa druhu zodpovedá pracovník poverený starostkou obce.
5. Prístup na zberný dvor je časovo obmedzený.
Čas otvorenia je stanovený :
sobota

10: 00 hod. - 12: 00 hod.

6. Podmienky odovzdania odpadu :
- odovzdávajúci je povinný sa identifikovať a preukázať svoju príslušnosť k obci,
- odovzdávajúci je povinný vytriediť a uložiť odovzdaný odpad podľa pokynov
zodpovedného pracovníka.
7. Jednotlivé druhy odpadu sa na zbernom dvore ukladajú, separujú do príslušných
veľkokapacitných kontajnerov, kompostoviska a ostatných vyhradených priestorov iba
za prítomnosti zodpovedného pracovníka.
8. Na zbernom dvore je možné uložiť tieto druhy odpadov:
- drobnú stavebnú suť / zmes betónu, tehál, obkladačiek, keramiky... zbavenú iného
komunálneho odpadu /,
- veľkoobjemný komunálny odpad, ten čo sa v domácnostiach nezmestí do
podomových smetných nádob,
- opotrebované pneumatiky,
- kovový odpad,
- prechodne vyradené elektrické a elektronické zariadenia / chladničky, práčky,
televízory, vysávače ..../
- biologicky rozložiteľný odpad / zelený odpad zo záhrad, pokosená tráva, ovocie,
drobné konáre z orezu stromov /, ukladá sa v priestoroch kompostoviska.

-

9.

2-

Textil a sklo sa zbierajú vo vyhradených kontajneroch pri KD a bytovými domami,
nie sú predmetom zberu na zbernom dvore.

10.

Papier je zabezpečený množstvovým zberom a nie je predmetom zberu na
zbernom dvore.

11.

Pre zabezpečenie odvozu väčšieho množstva odpadu má odovzdávajúci možnosť
osloviť náležitých vývozcov odpadov.

12.

Do kategórie spoplatnených odpadov patrí drobný stavebný odpad, veľkoobjemový
komunálny odpad a ojazdené pneumatiky za stanovený poplatok schválený vo VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Šelpice.

Prevádzkový poriadok zberného dvora obce Šelpice bol schválený obecným zastupiteľstvom
uznesením č.11/2013 zo dňa 5.12.2013.

Účinnosť od 1.1.2014

Ružena Opálková v.r.
starostka obce

