SANÁCIA NELEGÁLNE UMIESTNENEJ SKLÁDKY V
OBCI KOBELIAROVO

Príloha č.2
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY (Relevantná štúdia)
1. Stručný opis zákazky
Predmetom zákazky je služba - sanácia nelegálne umiestnenej skládky v obci Kobeliarovo.
Pôjde o zber odpadu - vykopanie a vyťaženie odpadu pomocou príslušnej techniky a jeho
naloženie do veľkokapacitných kontajnerov. Ďalej o odvoz odpadu - preprava resp. odvoz do
miesta zhromaždenia odpadu a uloženie odpadu - uloženie odpadu na legálnu skládku
odpadu. Posledným krokom bude sanácia/úprava miesta do pôvodného stavu - rekultivácia
dotknutého územia, na ktorom sa nachádzal nelegálne umiestnený odpad - zatrávnenie
zrekultivovaného územia.
2. Súpis miest s nezákonne umiestneným odpadom
- K.ú.: Kobeliarovo
- LV č. 347
- Parcela reg. E: č. 1512
3. Širšia situácia
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Nelegálne skládky sa nachádzajú v blízkosti obytnej zóny, kde v značnej miere znepríjemňujú
život obyvateľov, znižujú ich kvalitu života a to tak po zdravotnej, ako aj estetickej stránke.
Nelegálne umiestnený odpad v obci má neblahý vplyv na existujúce vzácne biotopy, faunu
a flóru.
4. Opis skládky s nezákonne umiestneným odpadom
- Rozloha plochy s odpadom: 90 x 30 m = 2700 m2
- Priemerná výška násypu: 0,2 m
Odhadované množstvo odpadu v m3 : 2700 m2 x 0,2 m = 540 m3
- Odhadované množstvo odpadu v t: 510,3 t
Vyrovnanie terénu a jeho úprav: 2700 m2
Lokalita: trvalé trávnaté porasty
Dostupnosť a stav terénu: spevnená plocha
- Na skládke sa nachádza v prevažnej miere zmesový komunálny odpad (50%),
a v malých množstvách iné druhy odpadu ako inertný stavebný odpad,
stavebný odpad, objemný odpad.
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5. Rozsah požadovanej služby
- Úprava pláne
- Odstránenie krovín a stromov s koreňom
- Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty
- Založenie trávnika lúčneho výsevom
- Tráva - Trávové semeno
- Nakladanie zhrnutého odpadu na dopravný prostriedok
- Uloženie odpadu na skládky
- Úprava terénu - hrubé urovnanie, zasypanie vzniknutých jám
- Manuálne vyzbieranie zvyškov odpadu po zhrnutí odpadu z plochy
pracovníkmi
- Odvoz odpadu na skládky
- Uloženie odpadu - Inertný stavebný odpad
- Nakladanie alebo prekladanie sutiny
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