I.Prevádzkovateľ zariadenia
Obec Čierne
Sídlo: Čierne č.189
IČO: 00313980
II. Miesto prevádzky
Zberný dvor sa nachádza v obci Čierne , areál Roľníckeho družstva p.č. KNC 3858/1
Otváracia doba:
Streda
Piatok
Sobota

14,00 –17,00 hod.
14,00 –17,00 hod.
9,00 - 11,30 hod.

12,00 - 17,00 hod.
III. Zberný dvor

Zberný dvor (ďalej len „ZD“) je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia
niektorých zložiek komunálneho odpadu. Iný, ako v prevádzkovom poriadku
špecifikovaný komunálny odpad nie je možné uložiť na ZD.
ZD je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obce.
ZD nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.
IV. Odovzdávané odpady
Zmesový komunálny odpad : odpad z domácností vznikajúci na území obce ktorého
pôvodcom sú osoby určené v bode III. tohto poriadku.
Veľkorozmerný odpad: sú komunálne odpady, ktoré svojim rozmerom a hmotnosťou
nezodpovedajú používaným zberným nádobám. Patria sem napríklad: dvere,
skrine, postele a podobne.
Drobné stavebné odpady :,sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou - nepodnikateľom. Tieto odpady sú spoplatnené.
Biologicky rozložiteľný odpad 1: je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad (najmä tráva,
lístie, konáre).
Papier a lepenka: papier zbavený kovových častí a bez znečistenia.
Sklo :sklo nesmie byť znečistené rozpúšťadlami a farbami.
Plast: sem patria plastové obaly, fólia, hračky, PET fľaše, plastové výrobky. Plasty
nesmú obsahovať kovy, drevo a iný druh materiálu. PET fľaše musia byť stlačené
a uložené vo vreci transparentnej farby. Znečistené fólie sa nepreberajú.
Drevo :
Jedlé tuky a oleje: odpad z domácností sa ukladá na zbernom dvore v uzatvorenej
plastovej fľaši.
Kovy a kovové obaly: kovový šrot a plechovky od nápojov.
Kompozitné obaly: viacvrstvové obaly / krabičky od mlieka, džúsov/.
Akumulátory a batérie: sú olovene, niklovo-kadmiové, ortuťové a iné batérie. Na ZD
je možné priniesť výlučne akumulátory a batéria nerozobraté, s nenarušeným
obalom.

Elektroodpad z domácností: ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. Patria
sem: chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory a pod. ZD preberá
výlučne nerozobratý elektroodpad.
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok : komunálny odpad /napríklad
vyprázdnené nádoby od farieb, chemických látok.
Zberný dvor nie je oprávnený odoberať pneumatiky. Tie sa odovzdávajú
výhradne distribútorom.

V. Vstup na zberný dvor
Návštevník ZD je povinný riadiť sa Prevádzkovým poriadkom ZD a pokynmi
zamestnancov ZD. Ak návštevník ZD nedodržuje upozornenia pracovníka ZD, obec
ako prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody.
Dovezený odpad ukladá návštevník ZD samostatne na základe pokynov pracovníka
ZD do kontajnerov označených na určené zložky odpadu.
Návštevník ZD je oprávnený zdržiavať sa v priestoroch ZD výlučne v čase potrebnom
na dovezenie a uloženie odpadu.
Návštevníkom ZD sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady alebo
iné predmety uložené na ZD. Obec Čierne si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý
je na základe samostatného posúdenia zamestnanca ZD.
•
•
•

silne znečistený,
obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania
osoba je nedôveryhodná – je podozrenie, že nie je pôvodcom odpadu, že nie
je fyzickou osobou, nie je zapojená do systému zberu a podobne.

VI. Organizačné zabezpečenia prevádzky
Za udržiavanie poriadku na ZD, dozerať na dôsledné triedenie a ukladanie odpadu
podľa druhu do jednotlivých kontajnerov zodpovedá Príspevková organizácia TES
Čierne.
Obsluha ZD je povinná dodržiavať predpisy BOZP.
VII. Opatrenia v prípade havárie
V prípade výskytu havárie a iných mimoriadnych udalostí / požiar v zariadení, únik
nebezpečnej látky a pod./ je podľa ich charakteru okamžite informovať:
- centrálny ochranný systém: tel. č. 112,
- lekárska pohotovostná služba: č. tel. 155,
- požiarna ochrana: č. tel. 150,
- polícia: č. tel. 158,
- príspevková organizácia Čierne č. tel. 0905 182 92

