
  

Branislav Moňok

„Moderné odpadové hospodárstvo v obci“.



  

Prečo?Prečo?
Za nakladanie s KO a s DSO, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá 
obec.

Obec musí

•  zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky 
komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu

•  zabezpečiť podľa potreby, najmenej 2x do roka, zber a prepravu
    -  objemných odpadov 
    -  oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín
    -  drobných stavebných odpadov

•  umožniť výrobcovi elektrozariadení 
    - zaviesť a prevádzkovať oddelený zber elektroodpadu z domácností
    - užívať existujúce zariadenia na zber KO
    - zriadiť na svojom pozemku zariadenie na zber elektroodpadu z
      domácností (ak také zariadenie obec nemá)

•  zabezpečiť zhodnotenie „zeleného“ bioodpadu, ak je súčasťou KO



  

Ako?Ako?
1. Zriadením zberného dvora na zber    

   - odpadu z obsahom škodlivín (NO)
   - drobného stavebného odpadu (DSO)
   - veľkoobjemového odpadu (VOO)   
   - elektroodpadu
   - odpadu zo zelene
   - zložiek v rámci separovaného zberu zavedeného v obci

2. Zriadením zberného dvora na ukladanie kategórie - ostatný 
odpad (nie nebezpečný) s vyhradeným priestorom na jednorázové 
(napr. 2-3 dňové) zbery NO, ktoré budú zabezpečovať oprávnené 
osoby 

3. Zavedením pravidelného mobilného zberu (NO a elektroodpadu) 
a zriadením menších zberných stanovíšť na vybrané druhy 
odpadu (DSO, VOO, odpadu zo zelene,...) 



  

Podmienky...

  pokiaľ zberný dvor (ZD) zriadila obec a obec ho aj prevádzkuje pre  
     svojich obyvateľov:

a) odoberá KO (nie NO) 
      - nepotrebuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber 

b) odoberá KO + poskytuje priestor na jednorázové zbery NO 
(oprávnenou osobou) + priestor na zber elektroodpadu
      - nepotrebuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber 

c) pokiaľ odoberie viac ako 100 kg NO ročne 
      - potrebuje súhlas na nakladanie s NO 
      - nepotrebuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber 

 pokiaľ ZD je používaný na podnikateľskú činnosť:
                - potrebuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber
                - podľa potreby súhlas na nakladanie s NO



  

Zberné dvoryZberné dvory
- doplnok k celoplošnému zberu
- otváracie hodiny podľa potrieb obyvateľov
- max. donášková vzdialenosť do 3 km
- vysoká kvalita a čistota vyzbieraných surovín
- nízka zapojenosť obyvateľstva 
- nízka výťažnosť systému
- bezplatný zber všetkých druhov odpadov od miestnych obyvateľov (NO, DSO –
  do 1m3, veľkoobjemový odpad, elektronický odpad...)
- obstarávacie náklady závisia od rozsahu ZD
- možnosť zriadenia COP a bazáru



  

Doporučené vybavenie zberného dvora

•  kontajner na veľkoobjemový odpad
•  kontajner na stavebný odpad
•  kontajner na kovový odpad
•  kontajner na zelený bioodpad
•  kontajnery na využiteľné zložky odpadu (podľa druhu – papier, plasty...)
•  kontajner na pneumatiky
•  drvič / štiepkovač na drevný odpad
•  lis na obaly a papier
•  prístrešok na spevnenej ploche na vytriedený elektronický odpad
•  ekosklad / prístrešok na spevnenej ploche so špeciálnymi kontajnermi
   na nebezpečný odpad

Doporučené minimum zabezpečenia zberného dvora
•  oplotený a uzamykateľný
•  so spevnenou plochou

Zberné dvoryZberné dvory



  

Zberné dvoryZberné dvory
Postup práce

•  preberanie a kontrola odpadu vyškolenou osobou
•  vedenie a uchovávanie evidencie (o osobách, druhoch a množstvách
   odpadov)
•  úprava / demontáž odpadov
•  dotrieďovanie a zhromažďovanie odpadu podľa druhov a označovanie  
  
   ich určeným spôsobom
•  drobné opravy a ponúkanie na ďalšie využitie
•  hľadanie odberateľov (len osoby, ktoré majú oprávnenie nakladať s
   odpadmi)
Označenie

•  názov a adresa prevádzkovateľa, meno zodpovednej osoby 
•  zoznam druhov odpadov, ktoré sa na ZD zbierajú
•  otváracie hodiny



  

Najlepší odpad je ten, 
                   ktorý vôbec nevznikne

Branislav Moňok
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