PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZBERNÉHO DVORA
Sikenica
Prevádzkovateľ:
Obec Sikenica , Veľký Pesek č.232 , 937 01 Sikenica
Zastúpená:
Július Maďar – starosta obce
IČO:
31824587
DIČ:
2021046467
Zodpovedný pracovník: Tibor Dulai
Telefón: 036/7711304,036/7721531
E-mail: sikenica@sikenica.sk
1. Obec Sikenica podľa Zákona o obecnom zriadení ako i Zákona o odpadoch zriadila „Zberný
dvor“ na uskladňovanie odpadu vznikajúceho na území obce Sikenica (ďalej len „zberný
dvor“) na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Sikenica , a to na pozemku parcelné číslo: 642/1
nachádzajúcej sa v intraviláne obce pri Obecnom úrade .
2. Za účelom riadnej prevádzky sa vydáva tento „Prevádzkový poriadok zberného dvora“ (ďalej
len „prevádzkový poriadok“).
3. Na zbernom dvore je možné skladovať výlučne separovaný komunálny odpad v určených
kontajneroch (sklo, kovy, elektroodpad), pneumatiky, biologicky rozložiteľný komunálny odpad
BRKO (lístie, konáre, burina) a drobný stavebný odpad DSO (stavebná suť, dlaždice, tehly,
škridla, betón a pod do objemu 1m3) vznikajúce na území obce Sikenica. Zakazuje sa voziť
a skladovať na zbernom dvore akýkoľvek iný odpad, vrátane nebezpečného odpadu
a netriedeného komunálneho odpadu.
4. Prevádzkové dni a hodiny zberného dvora, pokiaľ neurčí starosta obce inak, sú:
-

Denne 08:00 - 16:00
piatok 08:00 - 12:00

5. Na zbernom dvore je možné skladovať výlučne:








drobný stavebný odpad (stavebnú suť, dlaždice a tehly) DSO do 1 m3 ročne na poplatníka,
tetrapaky
papier
sklo
kovy
elektroodpad
biologicky rozložiteľný komunálny odpad BRKO (lístie, konáre, burina, resp. kuchynský
odpad) v menšom množstve

6. Každý poplatník miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
(domácnosť, fyzická osoba- podnikateľ, právnická osoba) (ďalej len Poplatník) je oprávnený na
zbernom dvore odovzdať do 1 m3 DSO ročne. DSO nad 1 m3 ročne je poplatník povinný
odviesť (resp. zabezpečiť jeho odvoz) na Skládku TKO Sikenica .
7. Poplatník pri zneškodňovaní BRKO postupuje v zmysle zákona o odpadoch a vývoz v menšom
množstve uskutočňuje na zberný dvor v čase prevádzkovej doby zberného dvora. Vo väčšom
množstve je poplatník povinný odviesť (resp. zabezpečiť jeho odvoz) do Recyklačného

strediska v Želiezovciach (za areálom Agrochemického podniku) kde bude BRKO prevzatý
bezplatne.
8. Akýkoľvek iný odpad bude prevzatý až po uhradení nákladov spojených s jeho odvozom na
skládku odpadu v Sikenici.
9. Každý poplatník je povinný pri odovzdaní odpadu na zbernom dvore tento odpad na vlastné
náklady a vlastnými silami roztriediť, uložiť a umiestniť podľa pokynov obsluhy zberného
dvora.
10. Každý poplatník je povinný pri odovzdaní odpadu preukázať svoju totožnosť obsluhe zberného
dvora platným dokladom totožnosti.
11. Odpad nebude prevzatý od poplatníka, ktorý nezaplatil riadne a včas miestny poplatok za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
12. Pri odovzdávaní odpadu platia najmä tieto pravidlá:
-

a) drobný stavebný odpad (17 01 07,17 05 04,17 09 04) – odpad zo stavebných úprav,
udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou. 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,

13. V prípade porušenia podmienok Prevádzkového poriadku, VZN o odpadoch, alebo zákona, je
obsluha zberného dvora ako i zamestnanec obce oprávnený rozhodnúť o neprevzatí odpadu.
Obsluha zberného dvora pomáha a je súčinná pri preberaní odpadu.
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