OBEC HRABUŠICE
so sídlom: Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

Obec Hrabušice oznamuje, že dňom 15.10.2019 je otvorená

prevádzka
„

ZBERNÝ

DVOR„

Kontakt na osobu zodpovednú za obsluhu Zberného dvora: č.tel: 0904 114 819
Prevádzková doba Zberného dvora:

Pondelok - zatvorené
Utorok
- 13:00 - 15:00 hod.
Streda
- 13:00 - 17:00 hod.
Štvrtok - 13:00 - 15:00 hod.
Piatok
- zatvorené
Sobota - 9:00 - 12:00 hod.

Poznámka: Zberný dvor je v tejto prevádzkovej dobe otvorený s výnimkou štátnych sviatkov a dní
pracovného pokoja. Pri naplnení kapacity Zberného dvora má právo poverená osoba pre
daný deň alebo na dobu nevyhnutne nutnú z prevádzkových dôvodov Zberný dvor zatvoriť.
V areáli Zberného dvora sú odpady zhromažďované v riadne označených veľkoobjemových
kontajneroch oddelene podľa druhu odpadu do času ich odvozu na ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie.
Zberný dvor je určený na bezplatné legálne dočasné uloženie niektorých zložiek komunálneho
odpadu vznikajúceho na území obce Hrabušice z domácnosti pre fyzické osoby a občanov s trvalým
a prechodným pobytom v obci Hrabušice, ktorí sa preukážu platným dokladom totožnosti, taktiež pre
občanov, ktorí vlastnia nehnuteľnosť v obci a ktorí majú riadne uhradený poplatok za vývoz
a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
Odpad, ktorý je možné odovzdať na zbernom dvore:
1. Objemný odpad (katalógové číslo – 200 307) je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre
jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, alebo jeho hmotnosť presahuje
nosnosť štandardnej zbernej nádoby v rámci pravidelného zberu. Patria sem napr.: nábytky,
dvere, skrine, postele, koberce a pod. Na zbernom dvore je možné uložiť výlučne rozobratý
objemový odpad, ktorý je zbavený kovových, sklenených častí a atď.
2. Drobný stavebný odpad (katalógové číslo-200 308) je odpad z bežných stavebných úprav,
udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou , ktoré nevyžadujú
stavebné povolenie, ani ohlásenie. Patria sem najmä ( dlažba, omietka, okná bez skla, kúsky
muriva, betónu, malty, lepidla, škridla pálená, škridla betónová, betónová suť alebo kamenivo.
Betónová suť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov a nesmie obsahovať
nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry, zvyšky
náterových hmôt a pod. Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad

vytriediť. Maximálne množstvo pre uloženie drobného stavebného odpadu jednorazovo, nie
viac ako jeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom, max. 500 kg.
Na odváženie uvedeného množstva drobného stavebného odpadu, z dôvodu, že Zberný dvor
nedisponuje váhou, bude vážený na váhe typ – PREMOVA 30-2-6, max. hmotnosť váženia
30 000 kg, dĺžka 9 m, ktorá sa nachádza v areáli , ktorého vlastníkom je Pozemkové
spoločenstvo
– bývalý urbariát Hrabušice.
Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba –
podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, nejde o drobný stavebný odpad, ale o stavebný
odpad, ktorý nie je možné uložiť na zbernom dvore.
3. Plasty (katalógové číslo – 200 139) všetky druhy plastov, ktoré neobsahujú nečistoty. Na
zbernom dvore je možné odovzdať plasty, väčšie kusy polystyrénu, ktoré sa ani po
minimalizovaní nezmestia do bežnej nádoby, resp. vreca určeného na separovaný zber plastov
v obci.
4. Sklo (katalógové číslo – 200 102) biele a farebné sklo, ktoré nie je znečistené ropnými látkami,
rozpúšťadlami, farbami. Na zberný dvor je možné odovzdať sklo, ktoré sa ani po
minimalizovaní nezmestí do bežnej nádoby určenej na separovaný zber skla v obci ( napr.
sklenené tabule)
5. Papier a lepenka (kartón) /katalógové číslo -200 101) – každý druh papiera zbavený
kovových a iných častí. Nepatrí sem papier znečistený ropnými látkami, farbami a pod. Na
Zberný dvor je možné odovzdať papier, ktorý sa ani po minimalizovaní nezmestí do bežnej
nádoby, resp. platového vreca určeného na separovaný zber papiera v obci.
6. Biologicky rozložiteľný odpad ( 200 201 ) z dôvodu, že zber biologický rozložiteľného
odpadu ako je pokosená tráva, lístie, zvyšky zeleniny a ovocia je zabezpečovaný firmou
Brantner Nova s.r.o. v týždňových intervaloch od mesiaca marec až do konca novembra
bežného roka, na Zbernom dvore sa budú zhromažďovať iba konáre z orezávaných stromov
v domácnostiach s maximálnym priemerom 70 mm, ktoré budú následne zoštiepkované
a štiepka odvezená fi. Brantner Nova s.r.o. na kompostovisko.

Odpad, ktorý nie je možné odovzdať na Zbernom dvore:
-

Zberný dvor nie je určený na preberanie a ukladanie odpadu
z podnikateľskej činnosti
Zmesový komunálny odpad, ktorého zber podlieha iným pravidlám – je
zabezpečovaný fy. Brantner Nova, s.r.o. v dvojtýždňových, resp. počas
mesiacov júl, august v týždňových intervaloch počas roka.
Nerozobratý nábytok
Uhynuté zvieratá – na likvidáciu tohto odpadu sú určené špecializované firmy.
Množstvo a druh dovážaného odpadu je zisťované pri vstupe do areálu zberného
dvora vizuálne zamestnancom zodpovedným za prevádzku zberného dvora.

Návštevník zberného dvora má právo podávať aj podnety na zlepšenie práce na zbernom
dvore.

PaedDr. Jana Skokanová, v.r.
Starostka obce

