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Február 2012
Návrh uznesenia


Miestne zastupiteľstvo


s c h v a ľ u j e     



pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2012


a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami



D ô v o d o v á     s p r á v a

	Zdravé životné prostredie je jednou zo samosprávnych funkcií MČ Bratislava – Nové Mesto vyplývajúca zo štatútu mestskej časti a iných právnych predpisov, najmä zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa vydáva katalóg odpadov a ďalších právnych noriem.
	Jednou z úloh je aj bezplatná služba obyvateľom, ktorou sa poskytujú veľkoobjemové kontajnery na zber, odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností. 
	Súčasťou návrhu na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov sú „Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera“, na ktoré bude počas celej doby pristavenia kontajnera dohliadať zamestnanec EKO-podniku VPS.
	Pri každom pristavenom kontajneri na samostatnom stojane budú zverejnené uvedené pravidlá.
	Bolo by vhodné, aby v čase pristavovania veľkoobjemových kontajnerov stojiskám a kontajnerom venovali pozornosť inšpektori verejného poriadku a mestská polícia.
Do veľkoobjemových kontajnerov je možné uložiť len  objemový odpad z domácností. Iný druh odpadu nebude umožnené občanovi do kontajnera alebo jeho blízkosti odložiť.
Predkladaný materiál bol prerokovaný v komisiách MZ MČ B-NM a pripomienky poslancov boli do tohto materiálu doplnené. Návrh bol prerokovaný v MR MČ B-NM dňa 31. 1. 2012 a pripomienky sú taktiež zapracované v predkladanom materiáli.























Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera 

	veľkoobjemový kontajner bude pristavený na stojisko v uvedený deň vždy o 10,00 hodine,

posledný zber, alebo uloženie odpadu do veľkoobjemového kontajnera je možný len do 17,30 hodiny,
pôvodca nadrozmerného odpadu pred jeho uložením do kontajnera musí tento rozobrať na jednotlivé diely napr. skrine, váľandy  a pod.,
pôvodca odpadu musí odpad uložiť do veľkoobjemového kontajnera,
uloženie odpadu do veľkoobjemového kontajnera sa uskutočňuje pod dozorom zamestnanca EKO-podniku verejnoprospešných služieb, ktorý odoprie občanovi uloženie odpadu  do veľkoobjemového kontajnera alebo jeho blízkosti ak ide o odpad, ktorý je zakázaný odkladať do kontajnera. 
 

Do veľkoobjemového kontajnera alebo jeho blízkosti je uložiť
zakázané
chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče,
lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly,
stavebný odpad,
recyklovatelný odpad,  papier, sklo a plasty, 
odpad nadrozmerný nerozmontovaný na diely.




















Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov
„JARNÉ UPRATOVANIE“

      ulica		   stojisko			  termín	  od		   do
1.  Teplická 		pri garážach			19.3.2012	10.00		17.30
2.  Biely kríž		námestie			19.3.2012	10.00		17.30

3.  Piešťanská	na rohu Sibírskej		20.3.2012	10.00		17.30
4.  Sibírska		na rohu Šuňavcovej		20.3.2012	10.00		17.30

5.  Kraskova		na rohu Americkej		21.3.2012	10.00		17.30
6.  Belehradská	na rohu Kováčskej		21.3.2012	10.00		17.30

7.  Za kasárňou	pri trafostanici		22.3.2012	10.00		17.30
8.  Tegelhofa		Príkopova pri ŠK		22.3.2012	10.00		17.30

9.  Ľudové nám.	pri parku			26.3.2012	10.00		17.30
10. Sliačska ul.	horná časť pod lesom	26.3.2012	10.00		17.30

11.Družstevná	Kalinčiakova pri vjazde	27.3.2012	10.00		17.30
12.Riazanská		dvor Pavlovská		27.3.2012	10.00		17.30

13.Cesta na Kamzík	parkovisko			28.3.2012	10.00		17.30
14.Jahodová		podľa miesta			28.3.2012	10.00		17.30
15.Višňová		parkovisko			28.3.2012	10.00		17.30

16.Na Revíne	malé parkovisko		29.3.2012	10.00		17.30
17.Bellova		pri škole			29.3.2012	10.00		17.30
18.Tupého		pri č. 51			29.3.2012	10.00		17.30


19.Rozvodná		pri č. 11 – 13			2.4.2012	10.00		17.30
20.Brečtanová	na konci ulice		2.4.2012	10.00		17.30
21. Slanec		podľa voľného miesta	2.4.2012	10.00		17.30

22.Mierová kolónia	Tylová			3.4.2012	10.00		17.30
23.Nobelova 		pri č. 42			3.4.2012	10.00		17.30	
24.Tomášikova	pri č. 50 - Koloseum	3.4.2012	10.00		17.30	









Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov
„JESENNÉ UPRATOVANIE“

      ulica		   	stojisko			  termín	  od		do
1. Teplická 			pri železničnej trati		1.10.2012	10.00	        17.30
2. Sliačska ul.		konečná  MHD		1.10.2012	10.00	        17.30

3. Svätovojtešská		pri klube dôchodcov	2.10.2012	10.00	        17.30
4. Ovručská ul.		pri parkovisku		2.10.2012	10.00	        17.30

5. J. C. Hronského		pri garážach			3.10.2012	10.00	        17.30
6. Unitas, Šancová 23	do dvora			3.10.2012	10.00	        17.30		
7. Varšavská			pri garážach			4.10.2012	10.00	        17.30
8.  Škultétyho - Plzenská 	parkovisko			4.10.2012	10.00	        17.30

9. Bartoškova - Športová	pred garážami		8.10.2012	10.00	        17.30
10.Mestská - Osadná	pri parku			8.10.2012	10.00	        17.30

11.Pluhová			dvor č.4-6			9.10.2012	10.00	        17.30
12.Čsl. parašutistov		pri škôlke			9.10.2012	10.00	        17.30

13.Matúškova - Jaskový rad roh ulíc			10.10.2012	10.00	        17.30
14.Jeséniova			pri HMÚ			10.10.2012	10.00	        17.30
15.Tupého			pri č. 25			10.10.2012	10.00	        17.30

16.Višňová			parkovisko			11.10.2012	10.00	        17.30
17.Uhrova			pri detskom ihrisku		11.10.2012	10.00	        17.30

18.Guothova			č. 9-11			15.10.2012	10.00	        17.30
19.Magurská			č. 3-5				15.10.2012	10.00	        17.30
20. Slanec			podľa voľného miesta	15.10.2012	10.00	        17.30
		
21.Mierová kolónia		Tylová ul.			16.10.2012	10.00	        17.30
22.Pri starom ihrisku	pri záhradách			16.10.2012	10.00	        17.30 23.Tomášikova		pri č. 50 - Koloseum	16.10.2012	10.00	        17.30
		




