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Obec Oľdza zabezpečuje vývoz:
komunálneho (KO) a separovaného odpadu pre svojich obyvateľov poskytnutím zberných nádob na
KO a papier,
plastu poskytnutím plastových vriec do každej domácnosti,
separovaného odpadu zbernými nádobami na: sklo, kovy, plast, papier a VKM (viacvrstvové
kombinované materiály na báze lepenky – TETRAPAK) vo verejných priestranstvách obce,
objemného a zeleného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov zo zberného dvora.
Každá domácnosť si môže prispôsobiť veľkosť nádoby podľa množstva odpadu, ktorý vyprodukuje.
Občania obce správnou separáciou odpadu môžu prispievať k zníženiu množstva komunálneho odpadu
a zároveň ochrane životného prostredia.
Zberný dvor je jednou zo súčastí nakladania
s komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území
obce. Nachádza sa na Lehnickej ceste a slúži
občanom obce Oľdza – fyzickým osobám,
ktorí majú
uhradený
poplatok za
vývoz
komunálneho odpadu.
Odovzdávanie
oddelene
zbieraných
zložiek
komunálneho odpadu na zbernom dvore je pre
obyvateľov obce Oľdza – fyzické osoby zahrnuté do
poplatku za vývoz komunálneho odpadu.
Prevádzku zberného dvora zabezpečuje obec Oľdza
v spolupráci so Združením obcí Horného Žitného
ostrova v odpadovom hospodárstve, so sídlom
v Šamoríne (ZOHŽO).
Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu povinní sa riadiť pokynmi obsluhy zberného
dvora!
Zberný dvor funguje podľa pravidiel ZOHŽO a preto v prípade, že odovzdávaný odpad obsahuje
nepovolené kusy odpadu, resp. jeho zloženie nie je v súlade s predpismi, nebude občanovi umožnené
odpad odovzdať.
UPOZORNENIE!!!

Od 1.1.2016 je možné za uloženie odpadu na inom mieste než na mieste na to určenom obcou podľa
§ 115 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonovuložiť pokutu do výšky 1 500,00 €. Ak budú náklady na odstránenie nezákonne uloženého
odpadu presahovať výšku 266,00 €, vinník sa dopúšťa trestného činu.
ČO JE/ NIE JE MOŽNÉ NA ZBERNOM DVORE ODOVZDAŤ

•

Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré
svojim rozmerom a hmotnosťou odpadu
nezodpovedajú zberným nádobám, alebo ich
množstvo presahuje objem, ktorý je možné
štandardnými nádobami vyviezť v rámci
stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
Patria sem napríklad: nábytok, postele, plastové predmety väčšieho rozmeru, kartóny, matrace,
polystyrén, čalúnený nábytok a podobné (všetko, čo horí). ZD preberá výlučne
rozobratý objemový odpad, ktorý je zbavený kovových a sklenených častí a bez väčších alebo
chemických nečistôt.

Do objemného odpadu NEPATRÍ: zmesový komunálny odpad, kovové
predmety, sklo, porcelán, keramika, kachličky, betón, tehly, zemina, piesok,
kameň, rôzne nádoby znečistené farbou alebo inými chemickými látkami,
hadice, pneumatiky a pod.
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Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej
len BRO) je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad
(najmä tráva, vetvy, lístie, konáre a vinič). BRO je
vyvážaný do kompostárne, preto je obzvlášť
dôležité dbať na správnosť triedenia odpadu a pred
odovzdávaním odstrániť všetky plastové, jutové a
drôtené viazania.
Do biologicky rozložiteľného odpadu
NEPATRÍ: buriny, steblá z kukurice a zo slnečníc, strom v celku, alebo peň stromu.
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Použitý kuchynský olej – musí byť bez usadenín.
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Baterky typu AA, AAA, 9V, 1,5V atď.
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Na zberný dvor NIE JE POVOLENÝ vývoz:
Zmesového komunálneho odpadu, t. j. zmiešaného odpadu z domácností;
Objemného odpadu ako napr.: PVC, guma, komponenty z motorových vozidiel a pod.;
Stavebného odpadu;
Pneumatík, ktoré sú od 01.01.2016 povinní bezplatne prevziať ich distribútori – teda
pneuservisy, ktoré poskytujú pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému
používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto
vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja;
nerozobratý nábytok;
uhynuté zvieratá;
komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky (napr. vyprázdnené nádoby po škodlivých
surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty);
chemické látky, farby a ich obaly.
Prevádzková doba zberného dvoru v Oľdzi
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v mesiacoch marec-september:
Streda:
17,00 – 19,00
Nedeľa:
10,00 - 12,00
v mesiacoch február, október a november:
Streda:
16,00 – 18,00
Nedeľa:
10,00 – 12,00
v mesiacoch december a január je zberný dvor z technických príčin zatvorený.
Žiadame občanov o rešpektovanie prevádzkovej doby zberného dvoru a odpad priniesť najneskôr 15
minút pred uzatvorením zberného dvoru.
V prípade potreby je možné zmesový komunálny odpad a objemný odpad odovzdať celoročne
na skládke v Čukárskej Pake (http://www.zohzo.sk/-skladka-odpadu).

