Zberný dvor Jacovce
Prevádzkovateľ: Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce

Prevádzkový poriadok pre Zberný dvor
separovaného odpadu Obce Jacovce
Prevádzkovateľ zariadenia:
Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce
Adresa prevádzky – Májová, pri budove PPD
Poverený pracovník na zbernom dvore:
p. Marián Tomašovič – 0907 960 741
Prevádzkové hodiny:
Pondelok: 13:00 – 17:00
Piatok: 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00
Sobota: 8:00 – 14:00

Podmienky uskladnenia odpadu na zberný dvor:
Zberný dvor je určený na uloženie nižšie uvedeného odpadu z domácností pre fyzické osoby – VÝLUČNE občanov
s trvalým alebo prechodným pobytom v Jacovciach (preukázať sa platným občianskym preukazom), alebo osoby,
ktoré majú na území Obce Jacovce vydané platné stavebné povolenie, búracie povolenie, či ohlásenú drobnú stavbu
alebo stavebné úpravy. (preukázať sa vydaným platným povolením)
Odpad, ktorý možno uložiť na zberný dvor je nasledovného charakteru a množstva:
1. Drobný stavebný odpad - odpad z bežných udržiavacích prác nehnuteľnosti, vykonávaný fyzickou osobou
maximálne množstvo pre uloženie tohto druhu odpadu je 750 kg/domácnosť/rok pre občana Obce Jacovce,
ktorý sa preukáže platným občianskym preukazom
Od 1.1.2016 je zákonom č. 79/2015 stanovený poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu, ktorý
je určený v príslušnom VZN obce vo výške 0,015 eur/1 kg drobného stavebného odpadu.

Pri väčších množstvách si každý občan rieši odvoz tohto odpadu na vlastné náklady
súkromne!!!
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Prevádzka Zberného dvora Obce Jacovce vie občanom zabezpečiť zapožičanie prázdneho kontajnera
o objeme 7m3 na stavebný odpad zadarmo s tým, že občan si musí zabezpečiť jeho prepravu a vývoz obsahu
na vlastné náklady
BIO odpad – lístie, tráva, burina, haluzina... – len v prípade, ak sa už nezmestí do nádoby na tento odpad
určenej, ktorú má každá domácnosť
IBA veľkoobjemové plasty a kartóny - ktoré sa nezmestia ani po minimalizovaní do bežnej nádoby určenej
na papier a plasty, ktorú má každá domácnosť. Do bežných plastov sa neukladajú plasty z automobilov!
POLYSTYRÉN uložený v plastových priesvitných vreciach
Kuchynský olej uskladnený vo fľašiach alebo bandaskách
Elektrické spotrebiče ( elektroodpad) – chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory a pod.
Nebezpečný odpad - napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých látkach, tekutinách, plynoch, farbách,
sprejoch - musia byť označené o akú chemikáliu ide
Chemické látky, farby a ich obaly, oleje a ropné látky
Sklo – IBA VEĽKÉ PLATNE SKLA, príp. SKLENÉ TABULE z okien – na ostatné sklo sú rozmiestnené lokálne po
obci zvony na sklo
Veľkoobjemový odpad – starý nábytok (iba rozbitý na jednotlivé dosky – čo najviac minimalizovaný!),
matrace...

Na zberný dvor sa nesmie ukladať:
1. Plasty (vykonáva sa centrálny zvoz v Obci Jacovce po domácnostiach v určených termínoch podľa
harmonogramu)
2. Sklo biele, farebné - lokálne sú rozmiestnené zberné zvony na sklo v obci, sklo sa netriedi podľa farby
3. Papier (vykonáva sa centrálny zvoz v Obci Jacovce po domácnostiach v určených termínoch podľa
harmonogramu)
4. Domový odpad, ktorý patrí do smetnej nádoby – zmiešaný odpad
5. Pneumatiky – tie majú zberné miesta v pneuservisoch!
6. Zvierací trus
7. Kovy a kovový odpad, kovošrot – tie patria len do zberných surovín na to určených!

Povinnosti občana pri návšteve zberného dvora:
1. Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ povinný prihlásiť sa pri vstupe a riadiť sa pokynmi obsluhy
zberného dvora a prevádzkovým poriadkom
2. Občan je povinný predložiť prevádzkovateľovi zberného dvora občiansky preukaz alebo platné stavebné
povolenie prípadne búracie povolenie vydané Obcou Jacovce, alebo oznámením o drobnej stavbe, či
stavebných úpravách, ak ide o drobný stavebný odpad, na zápis o uskladnení odpadu
3. Ukladať odpad do označených nádob a na miesta určených zodpovedným zamestnancom s dôrazom na
separáciu a tak, aby bol čo najviac minimalizovaný
4. Rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti zberného dvora
5. V evidencii dovozov odpadu pre štatistické vyhodnocovanie bude zapísané meno a priezvisko, bydlisko,
druh a množstvo dovezeného odpadu, evidenčné číslo motorového vozidla a prívesného vozíka
6. Pri dovoze odpadu do zberného dvora je povolený vstup len vozidlám s celkovou hmotnosťou do 3,5t
a prívesným vozíkom max. do nosnosti 750 kg
7. Uhradiť poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu v zmysle VZN č. 6/2015

Povinnosti zamestnanca zberného dvora:
1. Skontrolovať pred vpustením návštevníka do zberného dvora – kontrola predpísaných dokladov a vykonanie
zápisu – evidencia (meno, priezvisko, adresa, č. OP, ŠPZ osobného automobilu, príp. prívesného vozíka),
následne doplní do evidencie druh odpadu a množstvo (množstvo len ak sa jedná o drobný stavebný odpad)
2. Poverený pracovník eviduje množstvo odovzdaného odpadu, vyberá poplatok za drobný stavebný odpad
v sume stanovenej v príslušnom VZN obce o poplatkoch za odpad, o čom vydáva návštevníkovi zberného
dvora príjmový pokladničný doklad
3. Vyzbieranú hotovosť ukladá poverený zamestnanec do pokladničky umiestnenej priamo na zbernom dvore a
odovzdáva každý pondelok do pokladne Obecného úradu v Jacovciach
4. Zodpovedať za dodržiavanie pravidiel prevádzky, bezpečnosť pri práci a požiarnu bezpečnosť
5. Usmerňovať obyvateľov pri ukladaní odpadu do jednotlivých zberných nádob a na určené miesta tak, aby bol
odpad čo najviac minimalizovaný

Prísne sa zakazuje v priestore zberného dvora fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
Upozornenie:
Ak prevádzkovateľ zberného dvora nebude môcť prevziať odpad z technických príčin, alebo v prípade preplnenia
kontajnerov, spôsobené odvozcom kontajnerov, prevádzkovateľ toto oznámi v miestnom rozhlase i písomne na
vstupnej bráne zberného dvora a nebude preberať v tomto čase odpad na Zberný dvor Jacovce.
Platnosť prevádzkových pokynov: od 1.5.2018
Jaroslav Božik

Starosta Obce Jacovce

