PREVÁDZKOVÝ PORIADOK SEPAROVANÉHO ZBERNÉHO DVORA
TRÁVNICA

Prevádzkovateľ zberného dvora:
Sídlo:

Obec Trávnica,
Hlavná 37/65,Trávnica,PSČ: 941 46

Štatutárny zástupca:

Ing. Emil Ivan, starosta obce

Umiestnenie :

Obec Trávnica, Hlavná 37/65

Katastrálne územie:

Trávnica, parc. č.: 335/1

I. Základné údaje
1. Obec Trávnica podľa Zákona o obecnom zriadení a Zákona o odpadoch zriadila
Separovaný zberný dvor Trávnica na zber zložiek komunálnych odpadov z triedeného
zberu, ktorý vznikol na území k.ú. obce Trávnica
2. Areál Separovaného zberného dvora Trávnica, ďalej len SZD, určený na dočasné
uloženie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, slúži na zber vybraných
vytriedených zložiek komunálnych a drobných stavebných odpadov od občanov pôvodcov odpadu v obci Trávnica. SZD nie je určený na ukladanie zmesového
komunálneho odpadu, ktorého vývoz realizuje zmluvný partner obce Brantner Nové
Zámky.
3. Cieľom SZD je:
a) zvýšiť množstvo triedeného odpadu v rámci vlastných kapacít prevádzkovateľa
b) predchádzať vzniku nelegálnych skládok v k.ú. Trávnica
c) zvýšiť informovanosť občanov o oblasti triedenia odpadu, ich ochotu odpad triediť
a znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu
d) zvýšiť kvalitu životného prostredia v obci
4. SZD je určený pre dovezenie a dočasné uloženie nižšie vymenovaných druhov
odpadov od občanov pôvodcov odpadu vzniknutého v k.ú. Trávnica:
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17 01 07
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Názov

Kategória

Papier
O
Sklo
O
Šatstvo
O
Textílie
O
Žiarivky
N
Jedlé oleje a tuky
O
Batérie a akumulátory uvedené v 16 01 01,
16 01 02, 16 01 03 a netriedené
N
Batérie a akumulátory iné ako uvedené
v 20 01 33
O
Vyradené elektrické a elektronické
zariadenia iné ako 200121, 200123
N
Vyradené elektrické a elektronické
zariadenia iné ako 200121, 200123,
200135
O
Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
O
Plasty
O
Kovy
O
Odpady z vymetania komínov
O
Zemina a kamenivo
O
Odpady z trhovísk
O
Odpady z čistenia ulíc
O
Objemný odpad
O
Komunálny odpad inak nešpecifikovaný O
Opotrebované pneumatiky
O
Biologicky rozložiteľný odpad
O
Zmesi tehál, betónu, obklada čiek, dlaždíc
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
Tehly
O
Rozpúšťadlá
N
Kyseliny
N
Zásady
N
Fotochemické látky
N
Pesticídy
N
Vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky
N
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20 01 26
20 01 27
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20 01 28
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20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32

Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
obsahujúce nebezpečné látky
N
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
iné ako uvedené v 20 01 27
O
Detergenty obsahujúce neb. Látky
N
Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O
Cytotoxické a cytostatické lie čivá
N
Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
O

Legenda:
O – ostatné odpady
N – nebezpečné odpady
Detergent - je prípravok, alebo látka, ktorá má výrazné čistiace účinky a veľmi dobre
rozpúšťa mastné látky, napr. saponát. Detergenty sa používajú pri čistení ropných škvŕn.
5. Od občanov bez preukázania sa občianskym preukazom / listom vlastníctva nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Trávnica odpad prijímať je zakázané.
6. Preberať odpady od právnických
zakázané.

subjektov a od fyzických osôb – podnikateľov je

7. Odovzdanie odpadov na SZD je bezplatné. Výnimkou je drobný stavebný odpad, ktorého
cena je určená aktuálne platným nariadením obce (0,04€ / 1 kg) a veľkoobjemový odpad
(0,11€ / kg)
8. Každý občan 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.
9. Odpad nebude prevzatý od občana poplatníka, ktorý nezaplatil riadne a včas miestny
poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
10. Prevádzkovateľ zberného dvora si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý na základe
samostatného posúdenia prítomného zamestnanca SZD:
a) obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania
b) presahuje aktuálne kapacitné možnosti zberného dvora
c) je nedôveryhodný - nepatrí občanovi - návštevníkovi SZD.
11. Občanom - návštevníkom SZD sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek druhy
odpadov uložené na SZD
II.

Technický popis Separovaného zberného dvora Trávnica

1. SZD je označený informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, z ulice
Hlavná.

2. Funkciou zberného dvora je zhromažďovanie odpadov na ich ďalšiu prepravu
a nakladanie s nimi oprávneným zmluvným partnerom obce:
Brantner Nové Zámky s.r.o,
Viničná 23, Nové Zámky, PSČ: 940 64
3. SZD tvorí:
a) Sýpka a prístrešok – vlastná stavba
b)
Sklad pre nebezpečný odpad
c)
Strojné zariadenie
4. V SZD sa nachádza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Traktor Zetor Proxima
Traktorový nosič vaňových
kontajnerov TN KNR
Traktorový príves
Veľkoobjemové kontajnery
otvorené
Kontajner na staré šatstvo a
textil
Plastový kontajner

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Vaničkový regál
Plošinová váha
Paletovací vozík
Plastová paleta
Stohovací vozík
Rozmetadlo na posypový
materiál
Protipožiarne zariadenia –
hasiace prístroje

5. Prevádzkovateľ SZD môže podľa potreby meniť počet nádob, kontajnerov a ich
určenie, čo platí aj pre strojné vybavenie.
III.

Organizačné zabezpečenie prevádzky Separovaného zberného dvora
Trávnica

1. Prevádzkové dni a hodiny zberného dvora: - dohoda na termín dovozu odpadu:
utorok a štvrtok 15:00-15:30
Tel.:

0905/594 453 – starosta obce
035/6584 101 – obecný úrad
0915/431 597 – zamestnanec obce

2. Na zbernom dvore môže byť odovzdaný len odpad uvedený v tomto prevádzkovom
poriadku.
3. Množstvo a druh dovážaného odpadu je zisťované pri vstupe do objektu zberného
dvora vizuálne.
4. V evidencii o uloženom odpade sa zaznamenávajú údaje o pôvodcovi odpadu,
evidenčné číslo vozidiel (ak bol odpad dovezený motorovým vozidlom), čas príchodu
do zberného dvora a čas odchodu, množstvo a druh dovezeného odpadu.
5. Vjazd a vstup do priestorov zberného dvora je povolený len počas prevádzkového
času zberného dvora uvedeného na informačnej tabuli a výhradne v sprievode
povereného pracovníka.
6. Občan v areáli SZD je povinný:

a) pohybovať sa len v sprievode a výhradne podľa pokynov zamestnancov SZD,
b) na vlastné náklady a nebezpečenstvo ukladať odpad do označených nádob alebo
určeného priestoru s dôrazom na jeho triedenie tak, aby bol čo najviac
minimalizovaný (nábytok rozložiť, plastové fľaše a kovové obaly upraviť
stlačením a pod.), a to podľa pokynov zamestnancov SZD
c) zdržiavať sa v areáli SZD len nevyhnutný čas potrebný na vyloženie odpadu a po
jeho uložení bezodkladne priestor SZD opustiť
d) rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti SZD
e) rešpektovať technické prestávky, ktoré slúžia na odvoz odpadov zo SZD a od
občanov na SZD
f) dodržiavať bezpečnostné pokyny zamestnancov SZD, pretože v prípade, ak občan
v areáli SZD nedodrží Prevádzkový poriadok SZD Trávnica a bezpečnostné
pokyny zamestnancov zberného dvora, obec Trávnica ako prevádzkovateľ SZD
nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť občanovi zberného dvora
pri pohybe v jeho areáli
g) Občanom - návštevníkom zberného dvora sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať
akékoľvek odpady uložené na zbernom dvore.
7. Povinnosti zamestnancov SZD:
a) Vykonať kontrolu predpísaných dokladov pri vstupe občana do areálu SZD
b) Poskytovať občanovi – návštevníkovi SZD informácie o cieli a správnom
využívaní SZD a sprevádzať ho nim
c) Dbať na bezpečnosť pri ukladaní, manipulovaní s odpadom a na minimalizáciu
jeho objemu vhodnou úpravou
d) Dbať na bezpečnosť pri práci a dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce
e) Dbať na plynulú a bezpečnú prevádzku SZD, aby na zbernom dvore nebolo
súčasne viac motorových vozidiel, ako je v danom čase prítomných zamestnancov
zberného dvora
f) Z dôvodu manipulácie s nádobami, strojným zariadením a pri plnení úkonov
súvisiacich so spoluprácou s OZV vyhlásiť na dobu nevyhnutnú technickú
prestávku
8. V areáli SZD pre všetkých platí prísny zákaz:
a) Zakladať oheň a manipulovať s ním
b) Fajčiť
c) Rozoberať a zo SZD vynášať akékoľvek druhy odpadu
IV.

Sťažnosti

1. Občan - návštevník SZD má právo podať sťažnosť na postup zamestnancov zberného
dvora pri manipulácii a ukladaní odpadu. Sťažnosť musí obsahovať nasledujúce
náležitosti:
a) deň a čas, kedy sa stala udalosť, ktorá je predmetom sťažnosti,
b) meno, priezvisko a kontaktné údaje sťažovateľa (e-mail....)
c) meno konkrétneho zamestnanca SZD, ktorý je predmetom sťažnosti.
2. Sťažnosť je potrebné zaslať na Obec Trávnica, Hlavná 37/65, Trávnica, PSČ: 941 46
- poštou, alebo e-mailom na: obec. travnica@gmail.com. O spôsobe vybavenia
bude sťažovateľ informovaný do 30 pracovných dní.
Trávnica, 16.12. 2020
Ing. Emil Ivan, starosta obce

