Príloha č. 1

Postup pri odovzdávaní odpadu na miesto na dočasné uloženie odpadu
Veľká Paka v nadväznosti na VZN č. 29/2001 o odpadoch , vrátane
dodatkov
Otváracie hodiny
Štvrtok
Sobota – prvá sobota v každom mesiaci

apríl -september
17,00 h.– 19,00 h.
9,00 h.– 12,00 h.

október - marec
16,00 h.– 18,00 h.
9,00 h.- 12, 00 h.

Maximálne množstvo vyvezeného odpadu na miesto na dočasné uloženie odpadu:
1 fúrik za mesiac/domácnosť , alebo
1 menší príves s nosnosťou do 200 kg za štvrťrok/domácnosť.
Drobný stavebný odpad po drobných úpravách v byte, ktoré nevyžadujú ani stavebné
povolenie, ani ohlásenie.
Objemný odpad - len rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, okenné rámy bez
sklenej výplne a pod. a dosky v maximálnych rozmeroch : dĺžka 2 m, šírka 0,5 m, v
množstve do 1 m3/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac, ako jeden prívesný
vozík za osobné motorové vozidlo, pneumatiky automobilov – 4 ks osoba/rok.
Obsahom odpadu nemôže byť :





Nerozobratý nábytok.
Uhynuté zvieratá a iný biologický odpad – na likvidáciu je potrebné vyhľadať v
adresáre firiem špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu.
Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napríklad vyprázdnené nádoby po
škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/.
Chemické látky, farby a ich obaly.

Pri dovoze odpadu na miesto na dočasné uloženie odpadu je obyvateľ povinný
prihlásiť sa u zodpovedného pracovníka a riadiť sa pokynmi obsluhy miesta na
dočasné uloženie odpadu .





Ďalej je obyvateľ povinný predložiť občiansky preukaz na zápis o uskladnení
odpadu.
V knihe dovozov odpadu pre štatistické vyhodnocovanie bude zapísané meno
a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu. Ďalšie osobné údaje
nebudú zaznamenávané.
Zodpovedný pracovník : Mikuláš Kiss

Obmedzenie.




Pri dovoze odpadu je povolený vstup len vozidlám s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.
Nie je dovolené dovážať a ukladať odpad od firiem a právnických osôb.
Prísne sa zakazuje v priestore miesta na dočasné uloženie odpadu fajčiť
a manipulovať s otvoreným ohňom.
Väčšie množstvo odpadu je každý občan povinný odovzdať na vlastné náklady na
skládke v Čukárskej Pake.
Alexander Hunka v.r. ,
starosta obce

