Číslo zmluvy:

04/1/2017

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, nezisková organizácia
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš

Spôsob triedenia odpadov vo VšNsP, n.o. Veľký Krtíš
Ostatný odpad

:

20 01 01 -papier a lepenka
Papier sa zbiera do igelitových vriec alebo do krabíc poukladaných na seba. Po naplnení vreca a krabice
papierom sa zviaže, riadne označí a vynáša sa do garážov. Mastný papier sa nepovažuje za triedený odpad,
patrí do komunálneho odpadu. Každý jeden nájomca si vrecia označí katalógovým číslom, názvom
ambulancie alebo miestom nájmu.
20 01 02
sklo
Biele sklo sa zbiera do veľkého zberného kontajnera, farebné sklo sa zbiera do menších farebných nádob
na sklo.
20 01 39 plasty
Plasty sa zbierajú do igelitových vriec /spolu aj s vrchnákom, len zlisované /.
KOMUNÁLNY ODPAD :
20 03 01 – zmesový komunálny odpad
Komunálny odpad sa zbiera do igelitových vriec, ktoré sa po naplnení zviažu napevno a vynášajú sa do
kontajnerov vo dvore VšNsP, n.o. V. Krtíš. Do komunálneho odpadu sa nemieša papier a lepenka, plasty a
sklo, pretože tento druh odpadov sa triedi osobitne. Je zakázané vynášať odpad do smetných košov
umiestnených po chodbách. Každý jeden nájomca
si vrecia označí katalógovým číslom, názvom
ambulancie alebo miestom nájmu.
Pri vynášaní odpadov je každý nájomník povinný nahlásiť na referát životného prostredia množstvo
vzniknutého odpadu podľa jednotlivých kategórií. Toto hlásenie treba podávať mesačne. V prenajatom
pracovisku je potrebné založiť evidenciu pre jednotlivé druhy odpadov /do zošita alebo na tlačivo /.
Pri zistení porušenia sa bude voči nájomníkovi vyvodzovať sankčný postih v zmysle Zákona NR SR č.
79/2015 Z.z., zo dňa 17.marca 2015 o oadpaoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vypracovala: Ildikó Makšiová
ref. životného prostredia

Číslo zmluvy:

04/1/2017
Názov prevádzky:

Skutočne vyprodukované množstvo odpadu za mesiac …....................................
Dátum odváženia
odpadu

Druh odpadu / uviesť skutočné množstvo odpadov v kg /
20 01 01
papier

20 01 02
sklo

20 01 39
plasty

20 03 01
komunálny odpad

