PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZBERNÉHO DVORA – OBEC VEĽKÉ LEVÁRE

Základné údaje:
Prevádzkovateľ: Obec Veľké Leváre
Obsluhu zabezpečuje: zamestnanec obecného úradu a príslušník obecnej polície

Kontakt na osoby zodpovedné za obsluhu zberného dvora: 034/7794316, 034/7794317, 0918/974857

Prevádzková doba zberného dvora
Streda
Sobota

: 13,00 - 17,00 hod
:
9,00 - 12,00 hod.

Poznámka: Zberný dvor je v tejto prevádzkovej dobe otvorený s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.
Pri naplnení kapacity zberného dvora má právo poverená osoba pre daný deň alebo na dobu nevyhnutnú z
prevádzkových dôvodov zberný dvor uzatvoriť.

Funkcia zberného dvora
1. Zariadenie na zber odpadov – Zberný dvor je zriadený na účely legálneho uloženia nižšie
uvedených zložiek komunálneho odpadu nepochádzajúceho z podnikateľskej činnosti. Iný
odpad nie je možné na zberný dvor uložiť.
2. Zberný dvor (ďalej aj ako „ZD“) je určený výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý alebo
prechodný pobyt na území obce Veľké Leváre a ktoré sa zapojili do systému zberu
komunálneho odpadu (vývoz popolníc). Splnenie podmienok musí osoba odovzdávajúca odpad
osobne preukázať:
a) identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v obci
b) osoba, ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt dokladom preukazujúcim zapojenie
sa do systému množstvového zberu nie starším ako 12 mesiacov. Za takýto doklad sa
považuje doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady (PPD, poštová poukážka alebo
výpis z účtu o jej úhrade).
Zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti a na ukladanie zmesového
komunálneho odpadu, ktorého zber podlieha pravidlám, ktoré sú stanovené VZN č.63/2013
obce Veľké Leváre.
Odpady a možnosti ich uloženia na zbernom dvore
1. Vytriedené zložky komunálneho odpadu, ktoré je možné uložiť na zberný dvor:
a. Objemný odpad (200307)
b. Drobný stavebný odpad (170107, 170504, 170904)
c. Biologicky rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu (200201)
d. Papier a obaly (200101), Plasty a tetrapak obaly (200139), Sklo (200102)
e. Kovy (200140)
f. Jedlé oleje a tuky (200125)
g. Drevo (200138)
h. Nebezpečný odpad, farby, laky, stavebná chémia, znečistené textílie. (Obec je povinná
v zmysle zákona zabezpečiť vývoz nebezpečného odpadu dvakrát do roka. Obec včas
oznámi pristavenie kontajnerov.)
2. Zložky komunálneho odpadu, ktoré je možné uložiť na zberný dvor obecného úradu:
a. Vyradené elektrické a elektronické zariadenia (200136)
b. Akumulátory, batérie, svetelné zdroje (200133)
3. Zložky komunálneho odpadu, ktorých likvidáciu nezabezpečuje obec Veľké Leváre:
a. Pneumatiky (160103) – povinnosť odovzdať distribútorovi pneumatík
b. Textílie (200111) – bez obsahu nebezpečných látok uložiť do kontajnera pri KD
c. Azbest – povinnosť zabezpečiť odbornú likvidáciu certifikovanou spoločnosťou

Poznámka: Jednotlivé zložky odpadu sú bližšie popísané vo VZN č.63/2013 obce Veľké Leváre.

Povolený odpad a poplatky za uloženie odpadu
1. Do zberného dvora môžu občania priniesť a uložiť uvedený odpad:
a. Objemný odpad
b. Drobný stavebný odpad
c. Biologicky rozložiteľný odpad
2. Odpad občan ukladá len do kontajnerov a nádob na to určených, resp. na nato určené miesta
podľa pokynov zamestnancov zberného dvora.
3. Spoplatnené je len uloženie drobného stavebného odpadu. Poplatok od 1.7.2016 činí
0,015 Eur/kg.
Podmienky prevzatia odpadu
1. Vjazd návštevníka do areálu zberného dvora je limitovaný použitím osobného motorového
3
vozidla max. nosnosti do 3,5 t prípadne s prívesným vozíkom max. objemu 1 m .
2. V zbernom dvore zabezpečuje vstupnú vizuálnu kontrolu privážaného odpadu službukonajúci
zamestnanec, ktorý odhadne množstvo odpadu a overí, či sa v dovážanom odpade nenachádza
prímes znečisťujúcich škodlivín alebo druh odpadu, ktorý nie je povolené ukladať do zberného
dvora. Ak sa pri vizuálnej kontrole zistí, že sa v triedenom odpade nachádza aj iný odpad ako je
držiteľom ohlásený, nebude tento odpad prevzatý. Ak bol odpad už vyložený, vyzve dodávateľa
na jeho okamžité odstránenie s upozornením, že všetky náklady spojené s jeho odstránením,
zneškodnením, resp. za prípadnú ujmu na životnom prostredí, alebo zdraví znáša dodávateľ
odpadu.
3. Uložením odpadov na určené miesto sa stáva držiteľom odpadu obec Veľké Leváre.
Evidencia odoberaného odpadu zamestnancom ZD
1. O prevzatom odpade do zberného dvora sa vedie evidencia podľa § 15 vyhlášky č. 283/2001
Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. V evidencii o uloženom odpade sa
zaznamenávajú údaje o pôvodcovi odpadu (meno a adresa trvalého resp. prechodného pobytu
v obci), evidenčné číslo vozidla (ak bol odpad dovezený motorovým vozidlom), množstvo a
druh dovezeného odpadu. Údaje do evidencie zaznamenáva službukonajúci zamestnanec v
zbernom dvore.
2. Návštevník zberného dvora musí osobne preukázať trvalý alebo prechodný pobyt na území
obce Veľké Leváre identifikačným dokladom (občiansky preukaz alebo pas a povolenie na
dlhodobý pobyt cudzinca). Odpad musí pôvodca odpadu odovzdať osobne.
Povinnosti návštevníka zberného dvora
1. Návštevník zberného dvora je povinný:
a. ohlásiť sa službukonajúcemu zamestnancovi zberného dvora
b. oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom ZD, bezpečnostnými pokynmi
c. preukázať sa identifikačným dokladom a dokladom o zapojení sa do systému
zberu komunálnych odpadov na území obce Veľké Leváre
d. potvrdiť podpisom, že sa oboznámil s „Prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými
pokynmi“
e. oznámiť druh a množstvo privážaného odpadu
f. riadiť sa týmto Prevádzkovým poriadkom a pokynmi zamestnanca zberného dvora

g. vstupovať do priestoru zberného dvora len so súhlasom zamestnanca zberného
dvora o pohybovať sa len po trase určenej zamestnancom zberného dvora
h. ukladať svojpomocne odpad na určené miesto zamestnancom zberného dvora tak,
aby bol čo najviac minimalizovaný (nábytok rozložiť, a pod.)
i. pri použití motorového vozidla dodržiavať v areáli max. rýchlosť 5 km/hod.
j. zdržiavať sa v priestore zberného dvora len nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na
vyloženie odpadu a po uložení odpadu bezodkladne priestor zberného dvora opustiť
k. zakázané je rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uložené v zbernom dvore
l. v priestore zberného dvora je prísny zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom
2.

Návštevník zberného dvora zodpovedá za všetky osoby s ním príchodzie.
Povinnosti zamestnanca ZD

1. Zamestnanec ZD je povinný:
a. návštevníka ZD pred vpustením do ZD legitimovať, zaznamenať všetky potrebné údaje
do evidenčného listu návštevníkov ZD a vykonať kontrolu privážaného odpadu,
b. sprevádzať návštevníka ZD po ZD a poskytovať informácie návštevníkovi ZD za účelom
správneho využívania ZD,
c. dbať na správne uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu objemu
odpadu o dbať, aby na ZD nebolo súčasne viac motorových vozidiel
d. dbať na bezpečnosť pri práci a dodržiavať ustanovenia predpisov BOZP a PO.
e. Zamestnancom ZD sa prísne zakazuje vynášať zo ZD akékoľvek odpady !

Záverečné ustanovenia
1. Dátum účinnosti tohto prevádzkového poriadku je od 01.07.2016.

Vo Veľkých Levároch, dňa 30.06.2016
Bc. Štefan Kudlička
starosta

