OBEC FARNÁ – OBECNÝ ÚRAD, 935 66 FARNÁ č. 462

Prevádzkový poriadok
zberného dvora v obci Farná

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
na Zbernom dvore v obci
platný od 27. 06. 2018

I.
Názov prevádzky a prevádzkovateľ zariadenia
Názov prevádzky zberného dvora je obec Farná – Obecný úrad so sídlom 935 66 Farná
č. 462, zastúpená starostkou obce Vlastou Csomorovou.
Prevádzkový čas je: letné obdobie ( 1.4. – 31.10.): pondelok – 13:00 – 15:00
streda – 8.00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
piatok – 13:00 – 15:00
zimné obdobie ( 1.11. – 31.3.): streda - 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pracovník zodpovedný za prevádzku zberného dvora: Sylvia Lauko
Telefonický kontakt : 036 773 41 66, 0908 74 86 11.
II.
Technický opis zariadenia
Zberný dvor sa nachádza v obci Farná na parcele č. 2901/153 a slúži na zabezpečenie
realizácie cieľov a povinnosti odpadového hospodárstva obce v zmysle zákona č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zberný dvor sa skladá zo spevnenej plochy, 6 ks 7 m³ kontajnerov, oplotenia areálu
a uzamykateľnej vstupnej brány. Je označený informačnou tabuľou viditeľnou z verejného
priestranstva, na ktorej sú uvedené nasledujúce údaje:
- názov prevádzky,
- prevádzkovateľ,
- prevádzkový čas,
- zoznam druhov odpadov, ktoré možno na zbernom dvore umiestniť.
- meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku a telefonický kontakt.
III.
Druhy odpadov na zbernom dvore
Zberný dvor bude slúžiť ako zberné miesto pre drobný stavebný odpad a biologicky
rozložiteľný odpad a dočasné uskladnenie odpadu v oceľových kontajneroch.
1. Drobný stavebný odpad ( DSO ) – katalógové číslo 20 03 08
- je odpad vznikajúci pri bežných udržiavacích prácach vykonávaných fyzickou osobou –
nepodnikateľom alebo pre fyzickú osobu, a ktorý nepredstavuje objem vyšší ako 1 m³
ročne od jednej fyzickej osoby.
- poplatok za DSO sa uhrádza do pokladne Obecného úradu na základe vystaveného
potvrdenia pracovníkom zberného dvora a sadzba poplatku je stanovená vo Všeobecne
záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO.
- ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu, nepovažuje sa to za DSO,
- zaraďujeme sem: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky ap.

Na veľké množstvo stavebného odpadu ( výmena strechy, búranie budov, stavebné úpravy )
si občan objedná veľkokapacitný kontajner. Odpad za jeho náklady odvezie zmluvne
dohodnutá firma na príslušné miesto.
2. Biologicky rozložiteľný odpad ( BRO ) - katalógové číslo 20 02 01
- je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom,
- zaraďujeme sem: drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov.
3. Objemový odpad – katalógové číslo 20 03 07
- je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných
nádob na zmesový komunálny odpad ( napr. starý nábytok, sedačky, koberce ).
Všetok demontovateľný odpad sa musí odovzdať v rozloženej forme aby zaberal čo
najmenej miesta v kontajneroch.
Do zberného dvora nepatria nasledovné druhy odpadov.
Zložky separovaného zberu: papier, sklo, plast, kov – tieto druhy odpadu sa odoberajú podľa
zvozového kalendára priamo od domácnosti.
Pneumatiky – odovzdávajú sa distribútorovi pneumatík.
Elektroodpad – obec uskutočňuje zber odpadu 2x ročne alebo je možné odovzdať v rámci
spätného zberu v predajni.
Batérie a akumulátory – sa zberajú spolu s elektroodpadom 2x ročne.
Lieky a liečivá – zo zdravotnej prípadne veterinárnej starostlivosti sa odovzdávajú v
lekárniach.
IV.
Organizačné zabezpečenie prevádzky
Zber a zhromažďovanie odpadov je organizované prostredníctvom priameho zberu
od fyzických osôb – obyvateľov obce Farná.
Na zbernom dvore môže byť odovzdaný len odpad uvedený v bode III. tohto prevádzkového
poriadku.
Množstvo a druh dovážaného odpadu je zisťované pri vstupe do objektu zberného dvora
vizuálne a váha prepočítaná odhadom podľa prílohy č. 1.
Vstup do areálu zberného dvora je povolený počas prevádzkového času, prípadne podľa
dohody so zodpovedným pracovníkom.
V.
Spôsob nakladania s odpadom na zbernom dvore
Odvoz drobného stavebného odpadu zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na
tento účel uzavretú zmluvu s obcou, a to Mikona plus s. r. o. , so sídlom Železničná 39,
937 01 Želiezovce, IČO: 34140913 a biologicky rozložiteľný odpad bude zvážaný na zberné
miesto do Želiezoviec na základe zmluvy s mestom Želiezovce.
Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby.

VI.
Povinnosti občanov
1. Pri dovoze odpadu na zberný dvor je občan povinný prihlásiť sa u zodpovedného
pracovníka a riadiť sa jeho pokynmi.
2. Každý občan je povinný pri odovzdávaní odpadu uložiť podľa pokynov zodpovedného
pracovníka zberného dvora.
3. Do zberného dvora môže byť odovzdaný len odpad uvedený v tomto prevádzkovom
poriadku.
VII.
Povinnosti pracovníka zberného dvora
1. Zodpovedný pracovník preverí totožnosť osoby odovzdávajúcej odpad, skontroluje
množstvo a druh odpadu.
2. Udržuje poriadok v areáli zberného dvora a zabezpečuje ochranu areálu tak, aby nedošlo
k znečisteniu životného prostredia.
3. Pracovník zberného dvora je povinný viesť evidenciu a dokumentáciu o odpadoch.
VIII.
Postup pri vzniku požiaru
Malý požiar je nutné uhasiť hasiacim prístrojom. Požiar veľkého rozsahu je potrebné
okamžite ohlásiť záchranným zložkám a starostke obce a ďalej sa riadiť podľa ich pokynov.
Základné telefonické spojenia:
KONTAKT
Hasičský záchranný zbor
Polícia
Záchranná služba
Starostka obce – Vlasta Csomorová

TELEFÓNNE ČÍSLO
112, 150
112, 158
112, 155
036 772 11 90, 0907 432 880

–––––––––––––––––––––––––
Vlasta Csomorová
starostka obce

