MESTO ŽELIEZOVCE
SNP 2

Protokol o vydaní nádoby do užívania

Užívateľ nádoby:
Meno a priezvisko:

Bydlisko:

Adresa odberného miesta:

Typ nádoby:

BRO – 240 L

Číslo nádoby:

Dátum prevzatia:

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie smetnej nádoby a vyhlasujem, že som si
prečítal a súhlasím s PODMIENKAMI UŽÍVANIA ZBERNEJ NÁDOBY NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD (BRKO).

....................
podpis

PODMIENKY UŽÍVANIA ZBERNEJ NÁDOBY NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD (BRKO)
I. Podmienky používania nádoby:
• Smetná nádoba je majetkom Mesta ŽELIEZOVCE.

Stanovená doba životnosti nádoby je 10 rokov.
• Nádoba na BRKO je poskytnutá zdarma.
• Užívateľ je povinný nádobu chrániť pred
poškodením, stratou alebo zničením a nesmie ju
prenechať do užívania tretej osobe.
• Nádobu je možné používať len na účely zberu
BRKO, v súlade s platnými VZN mesta Želiezovce.
• Užívateľ nádoby je hmotne zodpovedný za
poskytnutú nádobu. V prípade jej straty, poškodenia,
zničenia alebo predčasného opotrebovania je
povinný vzniknutú škodu uhradiť Mestu Želiezovce,
a to vo výške aktuálnej ceny nádoby.
• Poskytnutá nádoba viazne na adresu uvedenú
v protokole o prevzatí nádoby, v prípade predaja
nehnuteľnosti, je užívateľ nádoby povinný túto zmenu
nahlásiť do 15 dní, a dohodnúť sa s príslušným
pracovníkom Mestského úradu Mesta Želiezovce
na vrátení alebo na zmene užívateľa nádoby.

• Veko nádoby je nutné nechávať zatvorené, zabráni
sa tak prístupu hmyzu a pod.
• Suchší odpad sa v nádobách prevrstvuje vlhkejším,
v žiadnom prípade sa odpad nesmie stláčať, ale
naopak, bioodpad sa udržiava nakyprený.

ČO PATRÍ DO NÁDOBY NA BRKO :
• zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie), izbové kvety,
rezané kvety (bez stužiek a drôtov),
• vypletá burina, drobné vetvičky z orezávania krovín
a stromov,
• stromová kôra, hobliny, piliny /nie chemicky
upravené drevo/, štiepka,

ČO NEPATRÍ DO NÁDOBY NA BRKO :
• veľké kusy drevného odpadu zo strihania a
orezávania krovín a stromov,
• odpady z čistenia ovocia a zeleniny, prezreté ovocie
a zelenina, opadané a zhnité ovocie,
• pevné zvyšky potravín rastlinného pôvodu a
potraviny po záručnej dobe,

• Nádoba na BRKO musí byť umiestnená a
používaná v súlade so stanoveným účelom, ktorým je
zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
(BRKO). Nádobu je vhodné umiestniť na verejne
neprístupnom mieste, aby bolo zabránené jej
prípadnému odcudzeniu alebo poškodeniu cudzím
zavinením. Nádoba bude umiestnená na verejne
prístupnom mieste len v deň odvozu.

• mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, tekuté zložky
bioodpadu (polievky, omáčky),

• Užívateľ je povinný udržiavať nádobu v takom
technickom stave, aby bola zachovaná jej funkčnosť
a používateľnosť.

• sklo, kovy, plasty, textil, papier, tetrapaky
(viacvrstvové
kombinované
materiály),
guma,
nebezpečné odpady,

• Užívateľ je povinný umožniť oprávnenému
zástupcovi mesta vykonať kontrolu umiestnenia
nádoby a jej využívania.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad je tiež
možné odovzdať celoročne v Areáli BRO na ul. Kpt.
Nálepku.
Jedná sa hlavne o väčšie množstvá
pokosenej trávy, veľké kusy konárov z orezávania
stromov.

• Užívateľ sa zaväzuje oznámiť všetky zmeny
skutočností do 15 dní (zmena adresy bydliska,
zmena umiestnenia nádoby).
• Za prípadné škody na nádobe nesie zodpovednosť
užívateľ, ktorý je povinný v prípade poškodenia
nádoby na vlastné náklady uhradiť opravy. V prípade
odcudzenia nádoby bude užívateľovi poskytnutá
náhradná nádoba na BRKO za poplatok vo výške
36,- Euro.
• Užívateľ má právo kedykoľvek vrátiť nádobu mestu,
ak na vlastnom pozemku zabezpečí kompostovanie.
• Nádobu odporúčame umiestniť do tieňa, nie na
priame slnko. Zníži sa
tým riziko hnilobných
procesov.

• oleje, potraviny v obaloch, plienky, hygienické
vložky,
• popol z uhlia, cigaretové ohorky, prach zo smetí a
vysávania,

II.

Povinnosti Užívateľa nádoby




Nahlásiť zmenu odberného miesta.
Umožniť fyzickú kontrolu nádoby pre
povereného pracovníka Mestského úradu
Mesta Želiezovce, do 3 dní po doručení
takejto výzvy.
Nepremiestniť a nepoužívať nádobu na inom
mieste ako je uvedené v tomto protokole.
Vrátiť smetnú nádobu do 3 dní, po zániku
daňovej povinnosti na DSO a KO.
Oznámiť zmenu bydliska.
Strpieť kontrolu nádoby zo strany zástupcov
SAŽP, NKÚ a zástupcov Komisie EÚ.






