Obec Bzince pod Javorinou
OBECNÝ ÚRAD 348

916 11

BZINCE POD JAVORINOU

1. Hlavné Zberné miesto (zberný dvor) v Bzinciach pod Javorinou môžu využívať
obyvatelia obce s trvalým, alebo prechodným pobytom a je umiestnený na
pozemku vo vlastníctve obce.
2. Za udržiavanie poriadku na zbernom dvore, dozorom nad triedením a
ukladaním odpadu podľa druhu zodpovedá pracovník OcÚ .

3. Prevádzkové hodiny:
streda
sobota

14: 00 - 18: 00 hod.
10: 00 - 14: 00 hod.

V prípade záujmu vyviezť odpad na hlavné zberné miesto mimo
prevádzkových hodín si môžete nahlásiť na OÚ alebo na tel. čísle:
032/ 7793234

4. Podmienky odovzdania odpadu :
- odovzdávajúci je povinný sa identifikovať a preukázať svoju
príslušnosť k obci,
- odovzdávajúci je povinný strpieť nevyhnutný čas potrebný na
manipuláciu, triedenie, prípadne administráciu spojenú s
odovzdaním odpadu,
5. Jednotlivé druhy odpadu sa na zbernom dvore ukladajú, separujú do
príslušných veľkokapacitných kontajnerov a ostatných vyhradených priestorov
iba za prítomnosti zodpovedného pracovníka OcÚ.
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6.
-

-

-

Na zbernom mieste je možné uložiť tieto druhy odpadov:
drobný stavebný materiál / zmes betónu, tehál, obkladačiek, keramiky...
zbavenú iného - komunálneho odpadu / jednorazovo max. do 300 kg
hmotnosti,
veľkoobjemný komunálny odpad, ten čo sa v domácnostiach nezmestí do
podomových smetných nádob,
papier, kartón a lepenku,
sanita (umývadlá , wc misy)
veľké plastové kusy
kovový odpad,
konáre
nábytok
polystyrén (sadrokartón)
prechodne, vyradené elektrické a elektronické zariadenia / chladničky,
práčky, televízory, vysávače ..../ inak 2x ročne vo vopred určenom čase ho
zbiera zmluvná firma
biologicky rozložiteľný odpad / zelený odpad zo záhrad, pokosená tráva,
ovocie, drobné konáre z orezu stromov /, ukladá sa na betónovú časť
v priestoroch zberného miesta.

7.

Textil a sklo sa zbierajú vo vyhradených kontajneroch po obci a jej
miestnych častiach.

8.

Pre zabezpečenie odvozu väčšieho množstva odpadu má odovzdávajúci
možnosť osloviť náležitých vývozcov odpadov.

9.

Na zberné miesto nie je možné dovážať odpad z podnikateľských
subjektov.

Účinnosť od 01.07.2019

Starosta: 032 7793272 , 0907776580
starosta@obecbzince.sk
tel: 032 7793234, 7793235, 7793202
www.obecbzince.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s pobočka Nové Mesto nad Váhom
číslo účtu IBAN: SK2756000000005807464001
IČO: 00311456 , DIČ 2021091380

