PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
pre prevádzku zberného dvora.

Vypracoval : Jaroslav Kasan
Dispečer ZD

V Kalnej nad Hronom 20.január 2022

Schválil : Mgr. Ivana Tóthová
Konateľ

ÚVOD.

Cieľom vypracovania „Prevádzkového poriadku" pre zberný dvor je optimalizovať,
sprehľadniť a zefektívniť jeho prevádzku v nadväznosti na jeho využitie.
Tento prevádzkový poriadok upravuje režim zberného dvora v obci Kalná nad Hronom.
Prevádzkový poriadok sa zaoberá popisom prevádzkovania zberného dvora, postupmi
,spôsobmi a podmienkami pri odovzdávaní jednotlivých druhov odpadov. Je vypracovaný v
zmysle § 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch.

Názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia
vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedných za prevádzku
zariadenia

Sociálny podnik Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom
IČO : 50102419
DIČ : 2120172802
Štatutárny zástupca zodpovedný za prevádzku zariadenia : Mgr. Tóthová Ivana,
konateľka

Údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a o jeho kapacite :
Začatie prevádzky : január 2022
Čas životnosti : neurčený
Kapacita : 5000,0 t/rok

Číslo súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane
zberného dvoru :
Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie vydal súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zber komunálnych odpadov vrátane zberného dvoru pod
číslom OU-LV-OSZP-2022/000511-004 dňa 19.01.2022.

1.

Technický popis :
Zberný dvor pozostáva z voľnej , spevnenej a z časti vybetónovanej plochy v miestnej
časti Kalnica. Zberný dvor je situovaný na parcele č. 905/12 v katastrálnom území
Kalná nad Hronom , je oplotený oceľovými, poplastovanými dielcami . Vjazd je
vybudovaný z miestnej prístupovej komunikácie, ktorá ústí k štátnej ceste č.1626 s
uzamykateľnou bránou.

1,1 Technický vybavenie ZD
a, Cestná mostová váha SCALEX 1001 /12m/ /30,0 t
b, Miestnosť váhy
c, Veľkokapacitné kontajnery
d, Stacionárne triediace zariadenie Traserscreen DB-100 S
e, Kolesový, šmykom riadený nakladač ELISE
1,2 Nákres ZD
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A , cestná váha

B, miestnosť váhy
C, kontajnery na veľkoobjemový odpad
D, sektor na zeminu a kamenivo
E, sektor na drobný stavebný odpad a stavebný odpad
F, betónová plocha určená na dočasné skladovanie a spracovanie biologicky
rozložiteľného odpadu
1,3 Účel využitia :
Ako je z popisu viditeľné, jednotlivé priestory, kontajnery sú určené na jednotlivo
oddelené druhy komunálnych odpadov, podľa druhu.
ZD môžu využívať občania , majitelia nehnuteľností v obci, resp. katastri obce Kalná
nad Hronom za účelom odovzdania vytriedených zložiek komunálnych odpadov.
Občania, ktorí nemajú v obci Kalná nad Hronom trvalý pobyt sú povinní sa preukázať
kópiu listu vlastníctva o vlastníctve, nájme nehnuteľnosti v obci Kalná nad Hronom.

2.

ORGANIZAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY

2.1.

Organizačné opatrenia :
Na čele spoločnosti Služby Kalná , s.r.o, r.s.p. je konateľka spoločnosti, ako
štatutárny zástupca organizácie.
Konateľka priamo riadi štyroch pracovníkov ( pre veci technické a pre veci
ekonomické ).
Zodpovedným pracovníkom za prevádzku ZD je dispečer ZD, ktorý je priamo
podriadený konateľke spoločnosti.
Zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti na ZD sú podľa organizačnej štruktúry
podriadení dispečerovi zberného dvora.

2.2.

Technologické zabezpečenie prevádzky
Všetky činnosti a postupy vykonávané na ZD sa uskutočňujú v zmysle Zákona
č.79/2015 o odpadoch Z.z. .
Občan pred odovzdaním odpadu na ZD je povinný sa nahlásiť zodpovednému
pracovníkovi a preukázať sa dokladom o trvalo pobyte, vlastníctve nehnuteľnosti
alebo zmluvou o nájme nehnuteľnosti v katastri obce.
Následne bude privezený odpad odvážený, zaevidovaný a správne uložený, podľa
pokynov pracovníka ZD.

2.3.

Ochrana zariadenia
Počas používania sú všetky technické zariadenie pod stálym dohľadom obsluhy, v
mimopracovnom čase je zariadenia v oplotenom, uzamknutom areáli .

3. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI
PRÁCI
3.1.

Hygiena a bezpečnosť' pri práci
Pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zariadenia je potrebné, aby pracovník určený k
obsluhe a kontrole zariadenia spĺňal a dodržiaval nasledovné požiadavky :
musí byt' starší ako 18 rokov, duševne a psychicky schopný pre daný druh práce
musí byt' zaškolený, oboznámený so Zákonom o odpadoch č.79/2015 Z.z.,
návodom na obsluhu a údržbu zariadenia, prevádzkovým poriadkom a sprievodnou
dokumentáciou zariadenia
pri svojej činnosti sa obsluha riadi ustanoveniami prevádzkového poriadku,
ustanoveniami ktoré sa jej ako obsluhy priamo dotýkajú, jedná sa hlavne o
bezpečnostné predpisy,
poučenie a zaškolenie obsluhy zabezpečí prevádzkovateľ'.

3.2.

Požiarna ochrana
Základné časti strojných zariadení sú poháňané dieselovými alebo elektrickými
motormi. Tiež niektoré odpady, s ktorými sa nakladá ( drevo, odrezky a pod. ) sú
horľavé. Preto je zakázané pri manipulácii, údržbe a opravách zariadenia používať'
otvorený oheň, prípadne zdroj sálavého tepla prekračujúci teplotu 60 0 C. V prípade
požiaru postupovať' podľa požiarno-poplachových smerníc.

3.3.

Maximálna povolená rýchlosť v areáli

V celom objekte areálu ZD z dôvodu bezpečnosti je povolená maximálna rýchlosť
20 km/hod, ktorú je povinný dodržiavať každý jeden návštevník ZD.

3. OPATRENIA PRE PRÍPAD HAVÁRIE
Odpady, s ktorými sa nakladá na ZD neobsahujú škodlivé alebo obzvlášť
škodlivé látky. Zariadenia, ktoré sa v procese úpravy používajú, sú vybavené
dieselovými motormi a pre svoju funkciu využívajú okrem nafty ako pohonnej hmoty ,
aj mazacie systémy s hydraulickými, prevodovými a motorovými olejmi. Sú to ropné
látky, ktoré sú v zmysle prílohy č. 1 zákona NR SR č.364/2004 Z. z. o vodách
zaradené ako SL — 11/5 — škodlivé látky — rozložiteľné minerálne oleja a
uhľovodíky ropného pôvodu.

5.1. Protihavarijné prostriedky

Súčasťou vybavenia ZD sú protihavarijné prostriedky :

Metla
Lopata
naberačka
Nádoba s čistou textíliou
Plastové vrecia

Množstvo
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Podľa potreby

Vapex

1 vrece

4. ZOZNAM DRUHOV ODPADOV KTORÉ JE MOŽNÉ ODIVZDAŤ NA ZD :
Katalógové číslo

Názov odpadu

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02

zemina a kamenivo
objemný odpad
drobný stavebný odpad

20 03 07
20 03 08

Kategória
odpadu
O

O
O
O

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov –
Patrí sem: burina, kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a
stromov, pozberové zvyšky z pestovania, piliny, drevná štiepka, hobliny a pod. Odpad sa
uloží na určené miesto. Odpad nesmie obsahovať žiadne iné druhy materiálov ako napr.
viazací drôt, špagáty, PP pásky a pod. Na ZD môže občan odovzdať tento druh odpadu
bezplatne.
20 02 02 Zemina a kamenivo –
Sem patrí ako je z názvu zrejmé len zemina a kamenivo z drobných udržiavacích
a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou na svojej nehnuteľnosti v malých
objemoch. Zemina a kamenivo pri odovzdaní nesmie obsahovať nebezpečné látky, plasty,
drevo, sklo, kovy a iný stavebný materiál .
Odovzdanie zeminy a kameniva na ZD je spoplatnené aktuálnym cenníkom.
Do tejto kategórie nepatrí výkopová zemina , ktorá podlieha inému spôsobu nakladania
s odpadmi.
20 03 07 Objemný odpad –
Je komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným
zberným nádobám používaných v systéme zberu komunálneho odpadu. Na zbernom dvore je
možné uložiť výlučne demontovaný objemný odpad, rozobraný na menšie kusy resp. časti, a
ktorý je zbavený kovových, sklenených častí a atď. Patria sem: nábytky, staré okná, dvere,
nádoby, koberce a pod. Odpad sa uloží do kontajnera na suchom mieste. Na ZD môže občan
odovzdať tento druh odpadu bezplatne.

20 03 08 Drobný stavebný odpad –
Je odpad z bežných stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných
fyzickou osobou, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, ani ohlásenie. Drobný stavebný
odpad je materiálovo aj tvarovo rôznorodý, preto musí pôvodca odpadu pred odovzdaním na
zberný dvor vytriediť jednotlivé zložky, ktoré do stavebného odpadu nepatria, napr. drevo,
sklo, textilné zložky a iné.
Betónová suť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov a nesmie obsahovať
nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry, zvyšky
náterových hmôt a pod. Patria sem zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky,
škridle a pod.
Množstvo odovzdania drobných stavebných odpadov je zadefinované vo VzN obce podľa
ktorého občan môže odovzdať na ZD jednu tonu , na číslo popisné do roka zdarma. Množstvo
prevyšujúce tento objem bude spoplatnené podľa platného cenníka.

5. ROZSAH ANALÝZY PREBERANÝCH ODPADOV
Odpady zaradené, v zmysle Vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov do skupiny 20 Komunálne odpady ( odpady z
domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek
zo separovaného zberu, budú podrobené len vizuálnej kontrole pri preberaní odpadu.
Vizuálnou kontrolou sa preverí, či odpad určený na zhodnotenie, neobsahuje
súčasti, ktoré nie sú biologicky rozložiteľné ( kovy, Skaly, tehly, betón, plasty a pod.).

6. URČENIE SPÔSOBU VYKONÁVANIA VSTUPNEJ KONTROLY
Vizuálnou kontrolou obsluha preverí, či odpad určený na zhodnotenie,
neobsahuje súčasti, ktoré nie sú biologicky rozložiteľné ( kovy, skaly, tehly, betón,
plasty a pod.).
Pri samotnom odovzdávaní odpadov do určených miest je prítomný zodpovedný
pracovník, ktorý za prítomnosti občana, odovzdávajúci odpad kontroluje čistotu
daného druhu odpadu.
V prípade, že odpad nie je vytriedený podľa jednotlivých druhov, je znečistený
alebo obsahuje nežiadúce zložky, prevádzkovateľ ZD si vyhradzuje právo,
takýto odpad neprevziať.

7. PREVÁDZKOVÁ DOBA
Utorok : 8.00 – 11.30
Streda : 8.00 – 11.30
Štvrtok : 8.00 – 11.30

12.00 – 14.00 hod
12.00 – 14.00 hod
12.00 – 14.00 hod

Každá prvá sobota v mesiaci : 9.00 – 13.00 hod

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
V prípade zmien v prevádzke zariadenia je prevádzkovateľ povinný prispôsobiť
prevádzkový poriadok týmto zmenám.
Prevádzkový poriadok je platný a je záväzný dňom schválenia.

Vypracoval : Jaroslav Kasan
Dispečer ZD

Schválila : Mgr.IvanaTóthová
Konateľka

