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Príloha č. 1  k  

Všeobecne záväznému nariadeniu obce Závod 

č. 2 /2011, 
(Dodatok č. 1 /2011) 

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN  o  podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Závod  

na rok 2011 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DOČASNÉHO ZBERNÉHO DVORA   
 

 

1. Obec Závod podľa Zákona o obecnom zriadení ako i Zákona o odpadoch zriadila „Dočasný 

zberný dvor na zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na 

území obce Závod“ na nehnuteľnosti v správe  Pasienkovej a lesnej spoločnosti  obce Závod – 

Pozemkové spoločenstvo, a to na pozemku  parcelné číslo: 2063, nachádzajúcej sa v extraviláne 

obce za železničnou stanicou.   

 

2. Za účelom riadnej prevádzky sa vydáva tento  „Prevádzkový poriadok dočasného zberného 

dvora“ (ďalej len „prevádzkový poriadok“).   

 

3. Na zbernom dvore je možné skladovať výlučne triedený komunálny a drobný stavebný 

odpad vznikajúce na území obce Závod. Zakazuje sa voziť a skladovať na zbernom dvore 

nebezpečný odpad a netriedený komunálny odpad.  

 

4. Prevádzkové dni a hodiny zberného dvora sú:   

 

- streda   10:00  -  17:00   

- sobota  10:00   - 14:00     

 

5. Netriedený komunálny odpad sa uskladňuje v zberných nádobách a vyváža ho spoločnosť 

A.S.A. Nebezpečný odpad sa vyváža jednorázovo podľa pokynov Obecného úradu Závod.   

 

6. Na zbernom dvore je možné skladovať najmä:   

 elektroodpad (počítače, televízory, kuchynské spotrebiče, telefóny, káble, elektrické náradie, 

chladničky a mrazničky, rádiá, mobily, nabíjačky a pod.),  

 kovy (plechovky, hrnce, kovové náradie, súčiastky, hliníkové viečka, alobal),  

 veľkoobjemový odpad (nábytok, koberce, linoleá, staré vane, umývadlá),  

 stavebnú suť, dlaždice a tehly,  

 pneumatiky,  

 veľké kusy penového polystyrénu,  

 BRKO – biologicky rozložiteľný komunálny odpad (lístie, konáre, burina, resp. kuchynský 

odpad) 

 sklo  
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Každý druh odpadu na zbernom dvore bude skladovaný oddelene a s výnimkou biologického 

odpadu v pravidelných intervaloch (minimálne štvrťročne)  prevážaný  na centrálnu skládku 

odpadov v Zohore. 

7. Poplatník  s bydliskom v obci Závod, ktorým je domácnosť (fyzické osoby) je oprávnený  na 

zbernom dvore odovzdať maximálne do 1 m3  drobného stavebného odpadu ročne. Drobný 

stavebný odpad nad 1 m3 ročne  bude od poplatníka, domácnosť (fyzické osoby)  na zbernom 

dvore prevzatý až po uhradení nákladov potrebných na jeho prevoz a likvidáciu na centrálnu 

skládku odpadov v Zohore. Drobný stavebný odpad od poplatníka so sídlom v obci Závod, 

ktorým je fyzická osoba – podnikateľ a/alebo právnická osoba bude prevzatý až po uhradení 

nákladov potrebných na jeho prevoz a likvidáciu na centrálnu skládku odpadov v Zohore.    

 

8. 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.     

 

9. Každý poplatník je povinný pri odovzdaní odpadu preukázať svoju totožnosť obsluhe zberného 

dvora platným dokladom totožnosti.  

 

10. Odpad nebude prevzatý od poplatníka, ktorý nezaplatil riadne a včas miestny poplatok za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad.    

 

11. Pri odovzdávaní odpadu platia najmä tieto pravidlá:   

 

- a) objemný odpad (20 03 07) – nábytok z dreva, drevené okenné rámy bez sklenej výplne, 

koberce a pod. Tento nábytok je potrebné do zberného dvora odovzdať v rozobratom resp. 

demontovanom stave,  

 

- b) 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,  

 

- c) kovy ( 20 01 40) - železný šrot nesmie obsahovať nebezpečné látky (ropné produkty, 

chemikálie a pod.) Hmotnosť a rozmery jednotlivých dovážaných častí musia spĺňať 

podmienku ľahkej manipulácie s nimi,  

 

- d) sklo ( 20 01 02) - sklo biele ( tabuľové, fľaše, obaly), sklo farebné ( fľaše, obaly), okenné 

sklo,  

 

- e) papier (20 01 01) - obaly z lepenky, kartóny zviazané na čo najmenší objem, noviny, 

časopisy, reklamné plagáty,  
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- f) plasty (20 01 39) - PET fľaše ( požaduje sa stlačenie prázdnych fliaš z 

dôvodu zníženia objemu odpadu), obaly z aviváží, šampónov, kozmetických výrobkov. 

Zakazuje sa odovzdávať plasty znečistené, naplnené inými látkami,  

 

- g) pneumatiky ( 16 01 03) - pneumatiky z osobných automobilov bez diskov, z bicyklov, 

motocyklov a podobne,  

 

- h) textílie (20 01 11) – čistý, bez obsahu nebezpečných látok,  

 

- i) vyradené elektrické a elektronické zariadenia ( 20 01 36) - nefunkčné elektrospotrebiče a 

elektrické káble bez obsahu nebezpečných látok.  

 

12. V prípade porušenia podmienok Prevádzkového poriadku alebo zákona, je obsluha zberného 

dvora ako i zamestnanec obce oprávnený rozhodnúť o neprevzatí odpadu.      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Peter Vrablec  

                  starosta obce 


