Obec Rohožník
Obecný úrad Rohožník
Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
P R E AREÁL TECHNICKÝCH SLUŽIEB
1. Prevádzkovateľ zariadenia.
Obec Rohožník, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník, telefón: 034/6588 101
2. Určenie a podmienky uskladnenia.
V priestoroch Areálu Technických služieb obce je možné bezplatné uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby,
ktoré majú trvalý pobyt v obci Rohožníku, nasledovného charakteru a množstva :
 Drobný stavebný odpad po drobných úpravách v byte, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani

ohlásenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 500 kg/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac
ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo. Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných
odpadov je určená vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Tento odpad je možné odovzdať v areáli Technických
služieb podľa pokynov príslušného zamestnanca obce.
 Objemný odpad - Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do

zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce. V priestoroch Areálu TS je možné uložiť
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, . (napr. starý nábytok,
sedačka, koberce,...). Objemný odpad môže obyvateľ obce, ktorý má riadne uhradený poplatok za odpad
bezodplatne v objeme 500 kg/rok uložiť v priestoroch areálu Technických služieb. Dopravu je povinný si zabezpečiť
sám vlastným prostriedkom alebo prostredníctvom Technických služieb.
 Kovový odpad – bez obmedzenia,
 Biologicky rozložiteľný odpad - lístie, tráva, burina, konáre zo stromov a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

(šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z
orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po
záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín,
neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu). Občania môžu biologicky
rozložiteľný odpad bezplatne odovzdať v areáli Technických služieb podľa pokynov pracovníkov obce.

3. Obsahom odpadu nemôže byť :
 Nerozobratý nábytok,
 uhynuté zvieratá a iný biologický odpad
 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,

Tel.: 034/ 6588 339, Fax: 034/ 6588 328, Mobil: 0905 413 804, starosta@rohoznik.sk

4. Povinnosti dovozcu odpadu.
 Počas pracovného týždňa, t. j. v dňoch pondelok až piatok je možné odviezť odpad do areálu TS prostredníctvom

kontajneru, ktorý si môžu občania objednať na sekretariáte obecného úradu alebo u vedúceho technických služieb
obce Rohožník.
 Individuálny dovoz odpadu je možný iba v pondelok – piatok v čase od 8.00 do 16.00 hod. a v sobotu v čase od 8.00

– 15.00 hod., a to iba na základe povolenia, o ktoré môže obyvateľ obce požiadať na sekretariáte obecného úradu
počas úradných hodín. Pri dovoze odpadu do areálu TS je obyvateľ povinný prihlásiť sa na vrátnici areálu TS a riadiť
sa pokynmi pracovníkov obce,
 Ďalej je obyvateľ povinný predložiť prevádzkovateľovi zberného dvora občiansky preukaz na zápis o uskladnení

odpadu, a povolenie vydané pracovníkmi obecného úradu podľa vzoru uvedeného v prílohe,

 V knihe dovozov odpadu pre štatistické vyhodnocovanie bude zapísané meno a priezvisko, bydlisko, druh

a množstvo dovezeného odpadu. Ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenávané.

5. Obmedzenie.
 Pri dovoze odpadu do zberného dvora je povolený vstup len vozidlám s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Nie je

dovolené dovážať a ukladať odpad od subjektov oprávnených na podnikanie,

 Prísne sa zakazuje v priestore zberného dvora fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.

6. Zodpovednosť za prevádzku.
 Za dodržiavanie pravidiel prevádzky, bezpečnosť pri práci a požiarnu bezpečnosť zodpovedajú poverení pracovníci

obce, ktorý tiež usmerňujú obyvateľov pri ukladaní odpadu do jednotlivých zberných nádob, resp. jeho ukladaní
v priestore areálu TS.
 Vedúci technických služieb: Ľudovít Hajdúch, tel.č. 0908 703 790

7. Iné možnosti nakladania s odpadom
 Pre zabezpečenie odvozu väčšieho množstva odpadu pre fyzické osoby, firmy a právnické osoby je možné objednať

veľkokapacitný kontajner od spoločnosti ASA Zohor, odvoz odpadu takýmto spôsobom bude spoplatnený v zmysle
platného cenníka spoločnosti ASA Zohor.

Platnosť prevádzkových pokynov od 10.10.2016
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Príloha – vzor tlačiva povolenia na vývoz odpadu

Povolenie na uloženie odpadu v priestore Areálu technických služieb obce č. .........................
Obec Rohožník povoľuje individuálny dovoz odpadu do Areálu technických služieb obce podľa prevádzkového poriadku
pre Areál technických služieb obce pre:
Meno: ........................................................
Adresa: ......................................................
V Rohožníku dňa ......................................
Mgr. Peter Švaral
starosta obce v.z.
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