Veľkoobjemový odpad
( odpad ktorý nie je možné likvidovať v KUKA nádobách )
Podmienky odovzdania odpadu:
- Odpad môže občan odovzdať len počas otváracích hodín a za prítomnosti
pracovníka.
- Odpad môže odovzdať len osoba s trvalým, alebo prechodným pobytom v
obci Ždaňa.
- Odovzdávajúci musí preberajúcemu pracovníkovi zberného miesta preukázať
identifikačný doklad – OP a musí mať vysporiadané záväzky voči obci –
poplatok za odpad
- Odpad musí pochádzať z činnosti fyzickej osoby, nie podnikateľa.
- Nábytok a všetok demontovateľný odpad odovzdávajte v rozloženej forme,
aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneroch.

Drobný stavebný odpad ( DSO )
Podmienky odovzdania odpadu:
- Za DSO sa považuje odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu (cca do 500 kg).
- Za kilogram DSO bez obsahu iného odpadu ( plasty, sklolaminátové sieťky )
je stanovená sadzba 0,015€. Poplatok musí byť do pokladne obce uhradený
pred uložením DSO na zberné miesto. Váha DSO sa odhaduje podľa
pomocných tabuliek, ktoré tvoria prílohu VZN obce Ždaňa č. 50/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Ždaňa
- Na veľké množstvo stavebného odpadu (cca nad 500 kg) ( výmena strechy,
búranie budov, stavebné úpravy) si občan objedná veľkokapacitný kontajner,
pričom môže požiadať obec o sprostredkovanie objednávky. Odpad na jeho
vlastné náklady odvezie zmluvne dohodnutá firma na príslušné miesto.

Biologicky rozložiteľný odpad
Pôvodcovia sú povinní vytriedený biologicky rozložiteľný odpad prednostne ukladať na vlastné
kompostovisko

Podmienky odovzdania odpadu:
Pôvodcovia sú povinní zhodnocovať odpad zo zelene a záhrad vo vlastných, alebo užívaných
priestoroch a objektoch za účelom prednostného kompostovania /vlastné kompostovisko/.
Obec zabezpečí zber konárov do priemeru 10 cm 2x ročne, vždy na jar a na jeseň, najbližšie
v októbri 2020.

Na zberné miesto je POVOLENÉ
odovzdať nasledovné druhy odpadov:

Na zberné miesto NEPATRIA nasledovné druhy
odpadov:

OBJEMNÝ ODPAD - je komunálny
odpad, ktorý nie je možné pre jeho
rozmer a veľkosť uložiť do zberných
nádob na zmesový komunálny odpad
(napr. starý nábytok, sedačky,
koberce,...).

PAPIER, PLAST, SKLO, KOV Zložky separovaného zberu v domácnostiach
PNEUMATIKY – odovzdávajú sa distribútorovi
pneumatík
ELEKTROODPAD – je možné odovzdať v rámci
spätného zberu v predajni, alebo obec zber tohto
odpadu uskutočňuje 2x ročne
BATÉRIE A AKUMULÁTORY - sa zberajú
spolu s elektroodpadom 2x ročne
ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÝN LIEKY A LIEČIVÁ zo zdravotnej, príp.
veterinárnej starostlivosti – odovzdávajú sa v
lekárňach

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
( DSO ) – pochádzajúci od fyzických
osôb, ktorý vzniká pri realizácii
drobných stavebných úprav a bežných
udržiavacích prác. DSO je spoplatnený
sadzbou 0,015 € / kg.

ZBERNÉ MIESTO OBCE ŽDAŇA
Otváracie hodiny
Pondelok: 7.30 h. – 11.30 h. a 13.00 h. – 14.30 h.
Utorok:
7.30 h. – 11.30 h. a 13.00 h. – 14.30 h.
Streda:
7.30 h. – 11.30 h. a 13.00 h. – 17.00 h.
Štvrtok:
7.30 h. – 11.30 h. a 13.00 h. – 14.30 h.
Piatok:
7.30 h. – 11.30 h.
Sobota:
od 8.00 do 10.00 po predchádzajúcej dohode s obcou
Kontakt na obec Ždaňa : 055 / 6980021
TENTO PRIESTOR JE MONITOROVANÝ KAMEROVÝM SYSTÉMOM SO ZÁZNAMOM

