Obec Pavlice
Obecné zastupiteľstvo v Pavliciach na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako aj zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto

VŠEOBECNÉ

ZÁVAZNÉ

NARIADENIE

č. 2 / 2015

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
DOČASNÉHO ZBERNÉHO DVORA

Schválené: Obecným zastupiteľstvom v Pavliciach, dňa:
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:
Účinnosť odo dňa:

....................
....................
....................
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§1
(1) Obec Pavlice (ďalej „obec“) 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 Pavlice“ (ďalej DZD) na nehnuteľnosti v správe Roľníckeho družstva v
Pavliciach, a to na časti pozemkov parcelné čísla: 1510/1, 1513/1, 1514/1, (nové p.č.1540/42),
nachádzajúcich sa v intraviláne obce (ďalej len „zberný dvor“).
(2) Za účelom prevádzkovania DZD 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 vznikajúci na území obce. Zakazuje sa voziť a skladovať na zbernom dvore nebezpečný odpad
a netriedený komunálny odpad.
(4) Prevádzkové dni a hodiny zberného dvora sú:

- streda 12:00 - 18:00
(v zimnom období 12:00 – 17:00)
- sobota 09:00 - 12:00
(5) Netriedený komunálny odpad sa uskladňuje v zberných nádobách a vyváža ho na to sa
špecializujúca spoločnosť. Nebezpečný odpad sa vyváža jednorázovo podľa pokynov Obecného
úradu Pavlice.
(6) Na zbernom dvore je možné skladovať najmä:
kovy (plechovky, hrnce, kovové náradie, súčiastky, hliníkové viečka, alobal),
veľkoobjemový odpad (nábytok, koberce, linoleá, staré vane, umývadlá),
drobný stavebný odpad (stavebnú suť, dlaždice a tehly),
veľké kusy penového polystyrénu, veľké plasty,
konáre,
sklo,
elektroodpad (počítače, televízory, kuchynské spotrebiče, telefóny, káble, elektrické
náradie, chladničky a mrazničky, rádiá, mobily, nabíjačky a pod.).
(7) BRKO – biologicky rozložiteľný komunálny odpad (lístie, burina, poľnohospodárske
prebytky) je možné odovzdávať na kompostovisku Roľníckeho družstva v Pavliciach.
(8) Sklo je možné odovzdávať do na to určených kontajnerov rozmiestnených po obci
a v areáli DZD.
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(9) Zber textílií je zabezpečovaný prostredníctvom kontajnerov rozmiestnených po obci,
(10) Malé plasty (PET fľaše, čisté tégliky, fólie, iné obaly stlačené, krabice od mlieka a džúsov,
fólie kombinované s inými materiálmi) sa odovzdávajú v plastových na to určených vreciach
v mesačných intervaloch podľa rozpisu.
§2
(1) Výšku poplatku za uloženie drobného stavebného odpadu ako aj objemného odpadu
upravuje všeobecne záväzné nariadenie obce. (0,050 € za 1 kg drobného stavebného odpadu, t.j. 5 €
za 100 kg a 0,050 € za 1 kg objemného odpadu, t.j. 5 € za 100 kg). Poplatok je vyberaný obsluhou
DZD.
(2) Každý poplatník je povinný pri odovzdaní odpadu na DZD tento odpad na vlastné náklady
a vlastnými silami roztriediť, uložiť a umiestniť podľa pokynov obsluhy zberného dvora.
(3) Každý poplatník je povinný pri odovzdaní odpadu preukázať svoju totožnosť obsluhe
zberného dvora platným dokladom totožnosti, pričom obsluha zberného dvora si zaznamená jeho
údaje. Každý poplatník je povinný strpieť čas potrebný na manipuláciu a prípadnú administratívu
spojenú s odovzdávaním odpadu.
(4) Odpad nebude prevzatý od poplatníka, ktorý má záväzky voči obci po lehote splatnosti.
(5) Každý druh odpadu na zbernom dvore bude skladovaný oddelene a s výnimkou
biologického odpadu v pravidelných intervaloch alebo po naplnení zberných nádob prevážaný na
oficiálnu skládku odpadov.
§3
(1) 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) – drobný 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
nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry
a pod.. Drobný stavebný odpad je potrebné odovzdávať v na to prispôsobených nádobách
alebo vakoch alebo vreciach,
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. Tabuľové alebo sklo rozmerov väčších ako je otvor na zbernej nádobe je potrebné
odovzdávať do zberných nádob v obci rozbité tak, aby prešlo týmto otvorom,
e) papier (20 01 01) - obaly z lepenky, kartóny zviazané na čo najmenší objem, noviny,
časopisy, reklamné plagáty. Kontajner na kampaň k takémuto druhu odpadu bude
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zabezpečený minimálne 2x za rok a o jeho mieste pristavenia budú poplatníci informovaní
miestne obvyklým spôsobom,
f)

plasty (20 01 39) - PET fľaše, tégliky, fólie, iné obaly stlačené, môžu byť s uzávermi rôznej
farby a veľkosti, krabice od mlieka a džúsov, fólie kombinované s inými materiálmi.
Požaduje sa stlačenie prázdnych fliaš z dôvodu zníženia objemu odpadu), obaly z aviváží,
šampónov, kozmetických výrobkov. Zakazuje sa odovzdávať plasty znečistené, naplnené
inými látkami, ako aj nádoby od motorových olejov a mazadiel,

g) textílie (20 01 11) – je potrebné odovzdávať čisté, bez obsahu nebezpečných látok.
h) vyradené elektrické a elektronické zariadenia (20 01 36) - nefunkčné elektrospotrebiče a
elektrické káble bez obsahu nebezpečných látok (napríklad mikrovlnky, práčky,
chladničky, mrazničky, TV prijímače, video, audio a iné). Všetky elektrozariadenia musia
byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty
a konštrukčné dielce.
(2) V prípade porušenia podmienok Prevádzkového poriadku alebo zákona, je obsluha
zberného dvora ako i zamestnanec obce oprávnený rozhodnúť o neprevzatí odpadu.
(3) Zberný dvor neslúži na odovzdávanie odpadu podnikateľským subjektom, pokiaľ nie je
uvedené inak.
§4
(1) Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa podľa
všeobecného predpisu – zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
(2) Na tomto všeobecnom záväznom nariadení Obce Pavlice sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Pavliciach dňa .................
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

Mgr. Ľubomír Baláž
starosta obce

Občania separujme!
Šetríme tým prírodné zdroje a chránime NAŠE
životné prostredie.
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