MESTSKÁ ĆASŤ BRATISLAVA – VAJNORY
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

Prevádzkový poriadok zberného dvora na biologicky rozložiteľný
odpad rastlinného pôvodu

zriadeného Mestskou časťou Bratislava – Vajnory Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
Zberný dvor (ďalej len ZD) je zriadený výhradne pre obyvateľov , ktorí majú trvalý, alebo
prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava – Vajnory, ktorý preukazujú na požiadanie
identifikačným dokladom potvrdzujúci trvalý, alebo prechodný pobyt v mestskej časti Bratislava
– Vajnory, alebo doklad o vlastníctve domu, alebo chaty na území mestskej časti Bratislava Vajnory. Zberný dvor je zriadený na legálne uloženie biologicky rozložiteľného odpadu
rastlinného pôvodu.
Prevádzkové hodiny ZD sú počínajúc spravidla prvým piatkom po 10.03. a končia prvou sobotou
po 10.11. príslušného kalendárneho roka .
Otváracia doba je spravidla :
Piatok od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Sobota od 8.00 hod do 17.00 hod.
Obedňajšia prestávka v sobotu : 12.00 – 12.30 hod
Špecifikácia odpadu :
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety,
lístie a konáre.
Ostatné ustanovenia
Návštevník ZD je oprávnený uložiť na ZD len odpad súhlasný s vyššie uvedenou špecifikáciou
odpadu.
Podmienkou prevzatia odpadu je preukázanie sa identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý,
alebo prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava – Vajnory , alebo doklad o vlastníctve
domu, pozemku alebo chaty na území mestskej časti Bratislava - Vajnory.

Návštevník ZD je povinný zapísať do prevádzkového zošita svoje meno adresu trvalého
bydliska a množstvo odovzdaného odpadu. V prípade, že nemá bydlisko na území Bratislave –
Vajnory alebo vzťah, ktorý ho v zmysle odseku dva „ostatné ustanovenia“ oprávňujú odovzdať
biologický odpad v našom ZD, takto nemôže vykonať.
Prevádzkovateľ ZD si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného
posúdenia prítomného zodpovedného pracovníka Mestskej časti Bratislava – Vajnory :
- znečistený inými zložkami biologicky nerozložiteľného odpadu,
- obsahuje materiál, ktorý nie je predmetom uskladnenia
- presahuje aktuálne kapacitné možnosti ZD.
Odpad sa ukladá do kontajnerov, alebo v prípade ich naplnenia na miesto podľa pokynov
zodpovedného pracovníka ZD.
Pri naplnení kapacity má právo poverená osoba pre daný deň, alebo dobu nevyhnutnú
z prevádzkových dôvodov ZD uzatvoriť.
ZD nie je určený na odovzdávanie odpadu z podnikateľskej činnosti.
V prípade ak na deň otvorenia ZD pripadá štátny sviatok, ZD bude uzatvorený.
Týmto sa ruší prevádzkový poriadok zo dňa 01.07.2013
Tento prevádzkový poriadok ZD nadobúda účinnosť dňom 31.05.2014

V Bratislave dňa 28.05.2014

Ing. Ján M r v a
starosta

