PRAVIDLÁ PROJEKTU

Hlavný proces pozostáva zo štyroch základných podprocesov:
-

Prijatie odpadu, evidencia
Príprava na opätovné použitie
Uskladnenie odpadu
Odovzdanie odpadu na opätovné použitie

Prijatie odpadu:
Zber odpadov na opätovné použitie v zariadení zberného dvora na Starej
Ivanskej ceste č.2 je realizovaný donáškovým spôsobom od obyvateľov
Bratislavy. Klient po príchode do zberného dvora vyplní formulár návštevníka a
formulár darcu odpadu na opätovné použitie. Klient sa riadi podľa
prevádzkového poriadku ZD a podľa pokynov príslušného zamestnanca
následne odpad umiestni do príslušného kontajnera resp. na určené miesto.
Príprava na opätovné použitie:
V areáli zberného dvora je vyčlenený priestor na vykonávanie prípravy na
opätovné použitie. Tento priestor slúži obyvateľom na odovzdávanie odpadov:
200307 - objemný odpad
200101 - papier a lepenka
Jedná sa o prípravu na opätovné použitie a to:
Interiérových dverí, stoly, stoličky, montovateľné police, skrinky, obrazy,
dekorácie, kvetináče, postele ako skelet bez matracov a iných výplní a iný
nečalúnený nábytok a papier lepenka – použité knihy.
Odpad po prebratí je povereným pracovníkom ZD skontrolovaný z hľadiska jeho
funkčnosti a hygienickej nezávažnosti. Pokiaľ odpad nevykazuje nefunkčnosť
a hygienické nedostatky, bude umiestnený v priestoroch ZD na to určených
a pracovníkom ZD je zbavený zjavných nečistôt.

Uskladnenie odpadu:
Odpady sú dočasne umiestňované v uzatváracom kontajneri resp. v priestore
odolávajúcom poveternostným vplyvom. Všetky predmety nadmernej veľkosti je
potrebné vopred konzultovať so zodpovedným pracovníkom.
Odovzdanie odpadu na opätovné použitie:
V prípade naplnenia kontajnera (skladu) predmetným odpadom, poverený
zamestnanec ZD oznámi túto skutočnosť majstrovi resp. vedúcemu
pracovníkovi, ktorí skontaktujú Oddelenie marketingu. Následne na to
Oddelenie marketingu zabezpečí charitatívnu organizáciu, ktorá predmetné
odpady prevezme. Pri odovzdaní odpadu na opätovné použitie bude spísaný
majstrom ZD resp. vedúcim pracovníkom odovzdávací protokol (príloha č.3)
ktorý obsahuje zoznam darovaných vecí a ich počet, s potvrdením
zainteresovaných strán.
Predmetné odpady po drobných úpravách a očistení budú bezodplatne
odovzdané na ďalšie použitie predovšetkým charitatívnym organizáciám
pôsobiacim na území Bratislavy a prostredníctvom nich medzi sociálne slabšie
skupiny obyvateľstva.
Skratky:
ZD – zberný dvor
ZOO – závod odvozu odpadu
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