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I. ÚČEL
Tento predpis stanovuje zásady, postup a podmienky prevádzky zariadenia na zhodnocovanie
ostatných odpadov (kompostáreň) a zariadenia na zber vyseparovaných zložiek
z komunálneho odpadu.

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
II.1 Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia
Názov prevádzkovateľa zariadenia:

Obec Tešedíkovo

Adresa:

Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo

IČO:

00306215

Štatutárny orgán:

Gyula Borsányi, starosta obce

Sídlo prevádzky:

Tešedíkovo č. 1600
Meno zamestnanca zodpovedného za prevádzku Zoltán Borsányi
zariadenia:

II.2 Rozsah platnosti
Tento prevádzkový poriadok platí pre obec Tešedíkovo.
Názov zariadenia:
„Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň
Tešedíkovo“.

II.3 Údaje o životnosti zariadenia
Začatie prevádzkovania zariadenia:

05/2015

Skončenie prevádzkovania zariadenia:

06/2035

Doba životnosti zariadenia:

20 rokov

II.4 Údaje o kapacite zariadenia
Plánovaná kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov je 2 000 ton vstupného
materiálu/rok.
Predpokladaná ročná kapacita zariadenia na zber ostatných odpadov je 1 000 ton odpadu/rok.
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III. POJMY A SKRATKY
III.1 Použité pojmy
Zariadenie - pre účely tohto predpisu zariadením je prevádzka na zber odpadov
a prevádzka na zhodnocovanie ostatného odpadu. Činnosti, ktoré sa budú v tomto
zariadení vykonávať podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších právnych predpisov sú:
 R3 Recyklácia alebo spätné získanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako
rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a výroby biologicky transformačných procesov)
 R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
 R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (§2 ods.8).
Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené
plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe;
takýmto zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39 a miesto spätného
odberu elektroodpadu podľa § 54a ods. 17 a zberné miesto podľa § 48a ods. 17.
Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo
je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Komunálnym odpadom sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom
je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti
právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácnosti
sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk
a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci
pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo
v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad (BRO) zo záhrad a z parkov,
potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích
a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu
odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej
sa odpad nachádza.
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Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním
s nimi.
Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností
zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov
sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom
hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností
zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2.
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej
z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom
strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi
vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie
vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie
na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.
Útvar/organizačné miesto – všeobecný pojem pre útvar, oddelenie, prevádzku obce
Tešedíkovo.

III.2 Použité skratky
BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BRKO

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

BRO

Biologicky rozložiteľný odpad

KO

Komunálny odpad

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia SR

NR SR

Národná rada SR

OO (O)

Ostatný odpad

PP

Prevádzkový poriadok

SR

Slovenská republika
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IV. ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Za spracovanie, pripomienkovanie, archiváciu podkladov z tvorby, pripomienkové
a zmenové konanie, vydanie, distribúciu a za stiahnutie neplatných výtlačkov tohto
predpisu po dobe jej platnosti je zodpovedný spracovateľ.
Za archiváciu a skartáciu tohto predpisu po ukončení jeho platnosti je zodpovedný
jej spracovateľ.
Za schválenie tejto smernice je zodpovedný štatutárny zástupca obce.
Za oboznámenie pracovníkov s týmto predpisom je zodpovedný vedúci prevádzky.
Za to, že sa na príslušnej prevádzke nachádza platný výtlačok tohto predpisu
je zodpovedný vedúci prevádzky.
Každý pracovník, ktorý zistí v tomto predpise chybu, je povinný o nej bezodkladne
informovať svojho nadriadeného, ktorý po zvážení podá návrh na zmenu alebo
ju vykoná.
Za vykonávanie činnosti popisovaných v tomto predpise sú zodpovední vedúci
zamestnanci uvedení v tomto predpise.

V. POPIS ZARIADENIA
V.1 Názov a sídlo prevádzkovateľa zariadenia
Meno a priezvisko: Obec Tešedíkovo
Sídlo prevádzkovateľa zariadenia: Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo
Sídlo prevádzky: Tešedíkovo č. 1600
Telefónne číslo: 031/ 77 95 225
V zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z o odpadoch a vyhlášky MŽP SR
č. 310/2013Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
je takéto zariadenie označené informačnou tabuľou, ktorá obsahuje:
a) názov zariadenia,
b) obchodné meno a miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia
c) prevádzkový čas zariadenia,
d) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,
e) názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia,
f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo
Názov zariadenia je:
„ZBERNÝ DVOR SEPARÁTOV KOMUNÁLNEHO ODPADU A KOMPOSTÁREŇ
TEŠEDÍKOVO“.
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V.2 Technické a technologické riešenie prevádzky
V.2.1 Zberný dvor
Prísun odpadov do Zberného dvora
Odpady budú do zberného dvora nosiť obyvatelia obce a okolia v dňoch a v čase na to
určenom prevádzkovým poriadkom počas celého roka priamo donáškovým spôsobom, resp.
občanom bude umožnené odovzdávať tieto odpady v určený termín systémom zberu
„od domu k domu“ do kontajnerového vozidla.
Prevádzkové hodiny sú: (Ut, Št, So : 8,00 – 15,30 hod.)
V prípade donáškového spôsobu sa dovoz odpadu nahlási v Objekte správy zodpovednému
pracovníkovi a podľa druhu odpadu sa umiestni na určené miesto. Pri vstupe do Zberného
dvora budú odpady vážené a evidované.
Nakoľko sa budú zbierať len vyseparované zložky KO, kde sa nepredpokladá znečistenie
toxickými látkami, bude postačovať vizuálna kontrola surovín.
V prípade podozrenia, že niektoré z druhov separátov obsahuje nebezpečný odpad, vykoná
sa analytický rozbor daného odpadu.
Skladovanie odpadov okrem BRO
Odpady budú v Zbernom dvore skladované v označených veľkoobjemových kontajneroch
pod prístreškom do doby naplnenia kontajnerového vozidla, resp. iného prepravného
prostriedku.
Navrhnuté kontajnery a nádoby pre odpady okrem BRO
Návrh vychádza z potrieb vybavenia Zberného dvora príslušnými nádobami na zber
jednotlivých zložiek odpadu. Na zber vyseparovaných zložiek KO sa budú používať
veľkoobjemové kontajnery, celkom v počte 12 ks, z toho na železné kovy 2 ks, na neželezné
kovy 1 ks.
Označenie odpadov
Každý druh odpadu bude označený v zmysle vyhlášky 284/2001 Z.z. - pričom označovanie
bude poskytovať informácie v nevyhnutnom rozsahu o názve odpadu a katalógovom čísle
odpadu.
Odvoz odpadu k finálnemu spracovateľovi
Po zhromaždení takého množstva jedného druhu odpadu, ktoré vyťaží prepravný prostriedok,
bude tento odpad odvezený finálnemu spracovateľovi, ktorý zabezpečí jeho zhodnotenie,
resp. zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou.

V.2.2 Technologické riešenie – KOMPOSTÁREŇ
Spracovanie odpadov je vykonávané v priestoroch prevádzky zariadenia na autorizovanom
zariadení v súlade s „Technologickým predpisom“.
Základné informácie o kompostovaní
Kompostovanie z hľadiska pôdnej biológie je fermentačný proces, počas ktorého sa organické
látky obsiahnuté v substráte pôsobením aerobných mikroorganizmov mineralizujú, resp.
ich jedna časť sa humifikuje. Konečným produktom je humus, ktorý je zmesou stabilných
Vydanie č.: 1
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organických látok, minerálnych živín a mikrobiálnych produktov (fermentov). Dobre riadený
proces kompostovania zabezpečuje tvorbu stabilných organických látok, ktoré
už nepodliehajú biologickému rozkladu. Z toho dôvodu má humus z hygienického hľadiska
vysokú bezpečnosť pri manipulácii a skladovaní pri porovnaní so „surovými“ organickými
látkami. Pri aplikácii na pôdu humus nevyvoláva pôdne biologické zmeny (hnitie)
a v dôsledku kvalitatívnych zmien spojených s jeho aplikáciou vylepšuje biologické,
fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy.
V procese kompostovania môže byť využitý prakticky každý druh organického odpadu, ktorý
sa vyskytuje v komunálnej sfére. Jednotlivé druhy odpadov pred zmiešaním na substrát
je potrebné upraviť (sekaním, drvením, homogenizáciou a pod.), aby sme získali jeho
potrebnú štruktúru.
Na zretie substrátu má vplyv chemické zloženie surovín, hlavne obsah organických látok,
ktorý nesmie klesnúť pod 30 %. Pri ich nižšom podiele sa substrát ťažko kompostuje a jeho
dozretie sa nedosiahne.
V procese kompostovania je pre mikroorganizmy okrem živín potrebné zabezpečiť aj vhodný
obsah vody v substráte (vlhkosť). V prípade nízkej vlhkosti sa proces rozmnožovania
mikroorganizmov zastaví a pokračuje až po pridaní potrebného množstva vody.
Pre kompostovanie je potrebné zabezpečiť aj potrebné množstvo kyslíka (vzduchu),
aby sa aeróbne baktérie mohli hlavne v počiatočnej fáze lavínovito rozmnožovať.
To znamená, že substrát musí mať určitú porozitu, čím sa zabezpečuje kontakt vzduchu
s veľkým povrchom substrátu.
Po nabehnutí procesu kompostovania teplota okolia už nemá žiadny vplyv na vývoj teploty
substrátu. Kompostovanie je exotermný proces, počas ktorého sa uvoľňuje také množstvo
tepla, ktoré pri dostatočne veľkej kope substrátu udržuje proces kompostovania
aj pri extrémne nízkej vonkajšej teplote (-30 oC). Najdôležitejším dôsledkom dosiahnutej
teploty v kope (50 – 70 oC) je hygienizácia kompostu, ktorá dezinfikuje humus a tým
zabezpečuje uhynutie patogénnych mikroorganizmov.
Prísun odpadov do kompostárne
Odpady budú do kompostárne nosiť obyvatelia obce a okolia v dňoch a v čase na to určenom
prevádzkovým poriadkom (denne 8 hod.) počas celého roka priamo donáškovým spôsobom,
resp. občanom bude umožnené odovzdávať tieto odpady v určený termín systémom zberu
„od domu k domu“ do kontajnerového vozidla.
Prevádzkové hodiny sú: (Ut, Št, So : 8,00 – 15,30 hod.)
V prípade donáškového spôsobu sa dovoz odpadu nahlási v Objekte správy zodpovednému
pracovníkovi a podľa druhu odpadu sa umiestni na určené miesto. Pri vstupe do zariadenia
budú odpady vážené a evidované.
Do kompostárne sa budú prijímať odpady z verejnej zelene (tráva, lístie), orezávky konárov
stromov a odpady zo záhrad obyvateľov obce (rastlinné zvyšky zo záhrad, orezávky, zvyšky
po čistení ovocia, zeleniny, tráva, burina a pod.). Materiál musí plne vyhovovať požiadavkám
STN 46 5735 “Priemyselné komposty”. Tá stanovuje najvyššie prípustné množstvo stopových
toxických prvkov v kompostovateľných odpadoch a v kompostoch ako aj akostné znaky
kompostu.
Vhodné suroviny sa určujú rôznymi kritériami, dôležitý je predovšetkým obsah živín,
štruktúra a stupeň vlhkosti (bude sa vychádzať z dostupných tabuľkových hodnôt pre tú ktorú
surovinu).
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Nakoľko do kompostárne budú prijímané len BRO zo záhrad a parkov, kde sa nepredpokladá
znečistenie toxickými látkami, bude postačovať vizuálna kontrola surovín.
V prípade podozrenia, že niektorá z dostupných surovín obsahuje zvýšené množstvo
sledovaných látok (popr. nie sú k dispozícií tabuľkové hodnoty), vykoná sa analytický rozbor
danej suroviny.
Príprava surovín
Po privezení dostatočného množstva odpadu na kompostovanie na spevnenú plochu
kompostárne sa odpad bude drviť v drviči. Do pohyblivej výsypky drviča sa bude materiál
vysýpať manipulátorom, ktorý bude podľa potreby vybavený lopatou (tráva, lístie a pod.),
alebo hydraulickými vidlami (konáre) a pod.
Do kompostárne sa bude privážať iba materiál vhodný na kompostovanie. Ak by
sa v prinesených surovinách našiel nekompostovateľný materiál, bude vytriedený a uložený
do pristaveného kontajnera.
Údaje o konštrukčnom riešení kompostárne
Pôdorysné rozmery kompostárne spolu s expedíciou sú cca 32 x 16 m pri výške 8,1 m.
Samotná technológia kompostárne má pôdorysné rozmery cca 20 x 16 m a expedícia 12 x 16
m. Objekt je z oceľovej konštrukcie s modulom 4 m. Strešná konštrukcia je tvorená
ako symetrická sedlová strecha zo zváraných oceľových nosníkov osadených na oceľových
stĺpoch, strešná krytina je z vlnitého plechu.
Kompostovacie zariadenie pozostáva z 10 komôr, uložených zrkadlovo proti sebe v dvoch
radoch, oddelených od seba stredovou stenou. Steny a podlaha komôr sú zo železobetónových monolitov, pričom komory majú kvádrový tvar s rozmermi 8 x 4 x 2,5 m, ktoré
sú z vonkajšej strany opatrené uzatváracími bránami.
Komory v jednotlivých radoch sú oddelené stenami, ktoré nedoliehajú ku stredovej stene,
z dôvodu možnosti prechodu miešacieho zariadenia z jednej komory do druhej. Komory
sú vybavené dvojitou podlahou (fošne z tvrdého dreva) a odvodňovacím systémom, ktorý
slúži na odvod výtokov zo substrátu a pripojenie prevzdušňovacieho systému. Pozdĺž dlhších
strán kompostárne, nad komorami sú pracovné plošiny umožňujúce obsluhe kontrolu
miešania, postrekovania a prevzdušňovania substrátu a vykonávanie technologických operácií
v ručnom režime.
Technológia kompostovania
Ukladanie substrátu do komôr bude zabezpečovať manipulátor, ktorý bude vysýpať substrát
z lopaty do komory po vrstvách. Tento systém dovoľuje do lopaty vložiť okrem substrátu
aj štruktúrne materiály, ak je to potrebné pre dosiahnutie jeho konečnej vhodnej porozity.
Pri vysypaní materiálu z lopát bude dochádzať k čiastočnému premiešaniu substrátu, ktoré
sa dokončuje zmiešavačom. Kopa substrátu v komore sa môže navrstviť až do výšky 2,2 m.
Substrát do komory sa začne navážať ku stredovej stene kompostárne a kopa sa bude posúvať
ku bráne komory.
Premiešanie substrátu v komore je zabezpečené dvojrotorovým zmiešavacím zariadením,
vybaveným závitovkou na obidvoch osiach. Zmiešavacie zariadenie sa pohybuje v dvoch
na seba kolmých smeroch. Toto zariadenie je uložené na moste, ktorý sa pohybuje na dráhe
kotvenej v krajných stenách objektu. Pohon horizontálneho pohonu mosta je zabezpečený
elektromotorom, ktorého prevodovka je napojená na frekvenčný menič, umožňujúci reguláciu
rýchlosti pojazdu v závislosti od odporu premiešavaného substrátu. Miešacie zariadenie
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s pojazdovou mačkou tvorí spoločný technologický celok. Pohon mačky je zabezpečený
elektromotorom, ktorý je rovnako riadený frekvenčným meničom, čo umožňuje pohyb
v závislosti od odporu substrátu. Pohon miešacieho zariadenia je zabezpečený
elektromotorom, ktorý je spúšťaný „softštartérom“, pričom prúdová záťaž sa prenáša
na svorky riadiaceho systému. Na základe záťaže riadiaci systém bude znižovať alebo
zvyšovať rýchlosť posuvu miešacieho zariadenia.
Vertikálne uložené závitovky miešacieho zariadenia pri miešaní vynášajú spodné vrstvy
substrátu na povrch kopy, čím sa zabezpečí maximálne možné prevzdušnenie celej
kompostovanej vrstvy. V prípade vysokej vlhkosti substrátu, tento spôsob premiešania
umožní pomerne rýchle presušenie substrátu, a tým zabráni vzniku anaeróbnych podmienok
v kope. Prevzdušňovanie kopy je tiež zabezpečené prefukovaním vzduchu cez substrát
z podlahy komory, pričom každá komora má nezávislý potrubný a ventilový systém
na prefukovanie regulovaného množstva vzduchu.
Proces kompostovania substrátu v jednotlivých komorách je riadený nezávisle riadiacim
systémom, ktorý na základe merania teploty substrátu (tyčovými teplomermi) v každej
komore zabezpečuje vykonanie potrebných operácií v danej komore. Medzi tieto operácie
patrí premiešanie substrátu spolu s prísunom zmiešavača do danej komory, prevzdušňovanie
substrátu a zabezpečenie vhodnej vlhkosti substrátu počas kompostovania. Miešacie
zariadenie je vybavené postrekovým systémom, ktorý v prípade prílišného vysušenia
substrátu vykoná jeho ovlhčenie na správnu mieru.
Z dôvodov úspory nákladov na elektrickú energiu bude kompostáreň prevádzkovaná
prednostne v automatickom režime v nočných hodinách.
Bezpečnosť práce pri prevádzkovaní kompostárne vychádza z riadiaceho systému. Strojné
zariadenie sa pohybuje v uzavretých komorách, opatrených bránami. V prípade otvorenia
brány resp. jej nedostatočného uzavretia v komore, kde sa nachádza zmiešavacie zariadenie,
bude jeho pohyb blokovaný riadiacim systémom. Pohyb zmiešavacieho zariadenia
cez kompostáreň bude možný len v tých komorách, ktoré majú uzavreté brány. V prípade
poruchy niektorého zo snímačov riadiaci systém odstaví zmiešavacie zariadenie. Jeho ďalší
posun bude potom možný len s ručným ovládaním, ktoré bude namontované na pracovnej
plošine kompostárne uloženej nad komorami. Po odstránení poruchy sa zmiešavač môže
znovu prepnúť do automatického režimu.
Ukončenie biologickej fázy kompostovania a prechod do chemickej fázy (dozrievanie
substrátu na humus) je registrované tou skutočnosťou, že aj napriek prevzdušňovaniu
substrátu nebude dochádzať k zvýšeniu jeho teploty, ale naopak teplota bude neustále klesať.
Proces dozrievania sa predpokladá na 5-6 týždňov, po ňom sa humus vyberie manipulátorom
z komory a uskladňuje na voľnej ploche, kde počas 2-3 týždňov dôjde k jeho stabilizácii
(alebo sa ponechá v komorách).

V.3 Organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany
zariadenia
Základom pre bezpečné zaobchádzanie je dôsledné dodržiavanie technológie a hlavne
kontrola dodržiavania technológie a všetkých súvisiacich bezpečnostných predpisov.
Na dosiahnutie tohto cieľa je nutné dodržiavať tieto opatrenia:
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a) pravidelné školenia oboznamujúce pracovníkov so všeobecnými a vnútornými predpismi
so zápisom v zápisníku bezpečnosti práce o vykonaní takého školenia.
b) vykonávať pravidelné kontroly stavu, povinné skúšky a údržbu stavebných objektov,
technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami všeobecne záväzných
právnych predpisov,
c) eliminovať vplyv zariadenia na životné prostredie (tvorba aerosólu, zvýšený výskyt
hmyzu, drobných stavovcov a vtáctva ako potenciálnych prenášačov chorôb, zápach,
emisie) - dezinfekciou, deratizáciou, čistením vnútroareálovej komunikácie atď.
Deratizáciu môže vykonávať len oprávnená osoba.
d) viesť prevádzkový denník a ostatné záznamy z prevádzky zariadenia,
e) prísne potrestanie pracovníkov, ktorí nedodržiavajú technologické a bezpečnostné
predpisy.

V.3.1 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadu
a) Dodržiavať prevádzkový poriadok.
b) Nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje
zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:
 riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
 obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
 nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
c) Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov
a zabezpečovať
ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
d) Odovzdávať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona
o odpadoch.
e) Viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých
na zhodnotenie, resp. na zber, o spôsobe nakladania s nimi, evidenciu o množstve, druhu
odpadov ktoré vznikajú v prevádzke a ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom.
f) Uchovávať Evidenčný list odpadu, Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov na dobu 5 rokov.
g) Zabezpečovať školenie všetkých pracovníkov prevádzky v oblasti bezpečnosti a ochrany
pri práci ako aj protipožiarnej ochrany,
h) Umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup do stavieb,
priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť
dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým
hospodárstvom.
i) Predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými
a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr
do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.
j) Vykonať opatrenia na nápravu, ak boli uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve.
k) Zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu.
l) Na žiadosť ministerstva, okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo
nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie
a aktualizáciu programu.
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m) Ak sa odpad prepravuje od pôvodcu odpadu alebo držiteľa odpadu k obchodníkovi,
do zariadenia na zber odpadov, do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo
do zariadenia na zneškodňovanie odpadov a výsledkom zhodnocovania odpadu alebo
zneškodňovania odpadu nie je konečné zhodnotenie tohto odpadu alebo konečné
zneškodnenie tohto odpadu, zodpovednosti za konečné zhodnotenie odpadu alebo
zneškodnenie odpadu sa prevádzkovateľ zariadenia ako pôvodca odpadu alebo držiteľ
odpadu nemôže zbaviť.
n) Ako pôvodca odpadu vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového
hospodárstva.
o) Zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade so súhlasom
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov
podľa § 7 ods. 1 písm. a) alebo c).
p) Zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie
je oprávnený.
q) Viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia.
r) Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych
prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné
prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to technicky možné; náklady,
ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto
rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

V.3.2 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov
a) Priestory na zber a úpravu odpadov treba prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť
k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.
b) Zariadenie uzamykať a zabezpečovať pred vstupom nepovolaných osôb do zariadenia.
c) Akékoľvek zmeny pri činnosti nakladania s odpadmi neodkladne oznámiť príslušnému
okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.
d) Vykonávať nasledovné povinnosti držiteľa odpadu pri vykonávaní zberu odpadov vrátane
ich výkupu:
 zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov,
 pri vykupovaní odpadu z farebných kovov, odpadu podľa písmen d) až h) a pri
vykupovaní iného kovového odpadu od fyzických osôb vyžadovať preukázanie
totožnosti predložením dokladu totožnosti fyzickej osoby alebo zodpovedného
zástupcu právnickej osoby, alebo fyzickej osoby-podnikateľa v rozsahu meno,
priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo a obchodné meno a sídlo právnickej
osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa, od ktorých sa kovový
odpad vykupuje,
 viesť a uchovávať evidenciu o osobách, o druhoch a množstve kovových odpadov od
nich vykúpených a v prípade, že ide o odpad z farebných kovov, iný kovový odpad
podľa písmen d) až h) alebo o iný kovový odpad vykúpený od fyzických osôb aj opis
a fotodokumentáciu vykúpeného odpadu. Evidenčný list odpadu vypĺňať priebežne
za obdobie kalendárneho roka, podľa frekvencie vzniku a nakladania s odpadom,
minimálne však dva krát mesačne,
Evidencia o zbere vrátane výkupu odpadov obsahuje:
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 osobné údaje fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, od ktorej sa odpad preberá,
 obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa, od ktorej sa odpad
preberá; obchodné meno a sídlo právnickej osoby, od ktorej sa odpad preberá,
 druh prevzatého alebo vykúpeného odpadu,
 množstvo prevzatého alebo vykúpeného odpadu.
Evidencia o zbere vrátane výkupu farebných kovov sa uchováva päť rokov.

V.3.3 Povinnosti zodpovedného pracovníka zariadenia
a) Vykonávať vizuálnu kontrolu druhu a zloženia privážaného odpadu,
b) odpad odvážiť, zaevidovať, zapísať potrebné údaje a vodičovi dodávateľa odpadu vydať
kópiu vážneho lístku,
c) odmietnuť prevzatie odpadu, ktorý nezodpovedá ani druhom ani zložením povoleným
odpadom, uvedenú skutočnosť oznámiť bezodkladne nadriadenému,
d) riadiť navážanie odpadu, kontrolovať dodržiavanie stanovenej technológie zhodnocovania
odpadov,
e) kontrolovať všetky zariadenia prevádzky, prístupovú komunikáciu, oplotenie, technické
a technologické zariadenia prevádzky, prípadné poškodenia odstrániť na mieste, alebo
o nich upovedomiť nadriadeného,
f) viesť prevádzkový denník a zaznamenávať v ňom všetky potrebné údaje podľa aktuálneho
všeobecne záväzného legislatívneho predpisu.

V.3.4 Prevádzkový denník
Pre uvedené zariadenie bude dňom zahájenia prevádzky zavedený prevádzkový denník pre
príjem odpadov a prevádzku zariadenia a strojov. Prevádzkový denník obsahuje najmä údaje:
 názov – meno dodávateľa odpadu, ŠPZ vozidla privážajúceho odpad,
 dátum a čas príchodu a odchodu vozidla,
 druh odpadu a jeho množstvo stanovené vážením na mostovej váhe,
 množstvo denne uloženého odpadu v zariadení,
 neprevzatie odpadu so zdôvodnením jeho neprevzatia,
 nakladanie s tuhými, kvapalnými odpadmi, ktoré vznikajú v zariadení,
 odobratie reprezentatívnej vzorky odpadu pre analytickú kontrolu v prípade kontroly,
jej výsledok,
 technický stav zariadenia,
 vykonané údržby a opravy zariadenia,
 prevádzkové poruchy a havárie zariadení a spôsob ich odstránenia,
 mimoriadne udalosti (požiar, zistenie netesnosti izolácie...),
 záznam o kontrole prevádzky orgánom štátneho dozoru,
 záznam o kontrole prevádzky pracovníkom prevádzky,
 dodržiavanie limitov a osobitných technických podmienok určených na prevádzku
zariadenia.
Prevádzkový denník sa bude uchovávať 10 rokov od ukončenia prevádzky zariadenia.
Pri zhodnocovaní BRO a BRKO sa bude dodržiavať technologický postup, ktorý je uvedený
v „Technologickom predpise“.
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V.3.5 Technologický reglement
Technologický reglement patrí k prevádzkovej dokumentácii na technicko-organizačné
zabezpečenie riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné
prostredie. Technologický reglement obsahuje najmä:
 základné technické údaje o zariadení vrátane meracích a regulačných obvodov,
zoznam blokovacích a signalizačných hodnôt,
 opis technologického procesu úpravy, zhodnocovania odpadov ako celku s uvedením
jeho jednotlivých stupňov (materiálové a energetické toky), najmä opis princípov
a reakcií uplatňovaných v technologických operáciách a podmienky technologického
procesu, najmä čas, teplota, tlak a koncentrácie,
 spotrebné a kapacitné normy procesu vzťahujúce sa na jednotkové množstvo
produkcie, najmä spotrebné normy materiálov, odpadov, pomocných látok, prísad
a energií,
 údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na vstupné materiály
prevádzkovaných procesov, a to odpady, pomocné látky, prísady, zloženie,
 údaje o vypúšťaných tuhých odpadoch a kvapalných odpadoch a plynných emisiách,
 postup a podmienky zabezpečenia preberania odpadov, skladovania odpadov
a nakladania s nimi pred vstupom do procesu,
 spôsob zabezpečenia vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej
kontroly materiálov a produktov procesu, napríklad analytickými metódami
a meracími zariadeniami,
 prehľad skúšobných, analytických a testovacích metód a postupov na určenie
vlastností a zloženia vstupných a výstupných materiálov s uvedením
zodpovedajúcich technických noriem a predpisov skúšania,
 údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na výstupné produkty
procesu,
 zoznam strojov a zariadení,
 prehľad technickej dokumentácie strojov,
 určenie osôb zodpovedných za pravdivosť údajov obsiahnutých v prevádzkovom
poriadku.
Technologický reglement schvaľuje prevádzkovateľ zariadenia. Technologický reglement
je uložený na prístupnom mieste prevádzky.

V.3.6 Organizačné zabezpečenie prevádzky (určenie spôsobu vykonávania
vstupnej kontroly)
a) vjazd a vstup do prevádzky je povolený len so súhlasom zodpovedného pracovníka
prevádzky,
b) vozidlá môžu vchádzať do priestoru prevádzky max. rýchlosťou 20 km/hod., pričom
plné vozidlá majú prednosť pred prázdnymi,
c) vozidlá s otvoreným úložným priestorom musia byť vybavené záchytnými sieťami
proti rozptylu odpadov z vozidla,
d) váženie odpadu privážaného na prevádzku sa realizuje na mostovej váhe, na ktorej
vozidlo zastane a na ktorej sa vykoná vizuálna kontrola dovezených druhov odpadov,
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e) ak sa vizuálnou kontrolou zistí, že dovezené odpady obsahujú aj nepovolené druhy
odpadov, takýto odpad sa na prevádzku neprijme,
f) odpad sa vysype na určené miesto (do kontajnera) podľa pokynu zodpovedného
pracovníka,
g) v prípade potreby je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť náhodné kontrolné odbery
vzoriek odpadu a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu
o vlastnostiach a zložení odpadu. V ustanovených prípadoch sa uchovávajú najmenej
jeden mesiac vzorky z analytickej kontroly odpadov a najmenej dva roky archivovať
výsledky analytickej kontroly odpadov,
h) bezodkladne oznamovať Inšpektorátu neprevzatie odpadov do prevádzky,
i) vozidlá prepravujúce odpad nesmú znečisťovať prepravnú trasu ani jej okolie,
j) prevádzkovateľ zariadenia umožní orgánom štátneho dozoru prístup do objektu,
priestorov a zariadení, na ich vyžiadanie predloží dokumentáciu a poskytne pravdivé a
úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
k) v prípade požiaru má prevádzka k dispozícii ručné hasiace prístroje a ak je to potrebné
je privolaný HaZZ Šaľa,
l) odber podzemnej vody z vlastnej studne je určený na prevádzkové účely (sociálnohygienické a čistenie dopravných prostriedkov). Je nutné mať zabezpečenú pravidelnú
technickú prehliadku vodných zdrojov.

V.3.7 Bezpečnostné predpisy pre práce s elektrickými zariadeniami
a) Obsluha vykonáva len
technologického postupu.

obslužné

práce

s elektrickými

zariadeniami

podľa

b) Zapínať a vypínať elektrické zariadenia len na to určenými vypínačmi na ovládacích
paneloch alebo zariadeniach.
c) Pri poruchách elektrických zariadení nesmie opravu zariadenia robiť osoba
nepoznajúca nebezpečenstvo el. prúdu ale len odborník – elektrotechnik údržby, ktorý
má na takéto práce oprávnenie.

V.3.8 Opatrenia na zaistenie informovanosti zamestnancov
Zamestnávateľ poskytuje informácie zamestnancom v zmysle všeobecno-právnych predpisov
o všetkých možných nebezpečenstvách pre zdravie a bezpečnosť.
Formy školenia sú organizované buď ako kolektívne prizvaním externých lektorov, prípadne
vyslaním na školenia alebo kurzy, alebo individuálne vedúcimi pracovníkmi firmy.
Zamestnávateľ informuje a oboznamuje zamestnanca:
 pri prijatí do zamestnania,
 pri každej významnej zmene (pri preložení na pracovisko, pri zavedení novej technológie,
nových pracovných postupoch alebo strojov a zariadení),
 v pravidelných intervaloch najmenej raz za rok.

V.3.9 Základné hygienické opatrenia
a) Zaraďovať pracovníkov na prácu so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti.
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b) Posudzovať riziká poškodenia zdravia pri práci z hľadiska možnosti jeho vzniku
a možných následkov.
c) Určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia a poskytovať osobné ochranné pracovné
prostriedky a pomôcky.
d) Poskytovať informácie zamestnancom k zaisteniu BOZP, PO.
e) Zabezpečovať kontrolu dodržiavania predpisov BOZP, PO.
f) Pracovníci zariadenia sú povinní dodržiavať pri práci predpisy a pokyny na
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a musia byť s nimi oboznámení.
g) Pracovníci sú vybavení všetkými pracovnými pomôckami, nevyhnutnými pre
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
h) Všetci pracovníci vykonávajúci práce v zariadení (manipulácia s odpadmi) musia byť
pred začatím práce preukázateľne oboznámení s rizikami pri práci .
i) Údržbu strojných zariadení môže vykonávať iba personál vyškolený a určený na prácu
práve na danom strojnom zariadení, pričom pri všetkých údržbových prácach je
potrebné dodržiavať všetky postupy zapínania a vypínania.
Medzi ďalšie povinnosti pracovníkov patrí:
 Zúčastňovať sa školení vykonávaných spoločnosťou v záujme zvýšenia bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, podrobiť sa skúškam a pravidelným lekárskym
prehliadkam.
 Pri vstupe do zariadenia ho prezrieť a zistené závady uviesť do písomného záznamu.
 Dodržiavať určené ochranné opatrenia k zaisteniu BOZP, PO.
 Chrániť a používať určené a pridelené ochranné pracovné prostriedky a pomôcky.
 Dodržiavať požiarne predpisy zariadenia.
Vedúci pracovníci sú povinní:
 Poučiť pracovníka o bezpečnostných predpisoch.
 Zabezpečiť prácu na nebezpečných miestach dvomi pracovníkmi.
Prvá pomoc pri úraze:
 Pracovníci sú preukázateľne oboznámení s bezpečnostnými predpismi, zásadami
poskytovania prvej pomoci a s traumatologickým plánom.
 Pracovníci sú povinní poskytnúť primeranú prvú pomoc v prípade úrazu.
Všeobecné požiadavky požiarnej ochrany:
 V zariadení je zakázané:
 Fajčiť a požívať alkoholické nápoje.
 Na pracovisku je potrebné dodržiavať náležitý poriadok a čistotu.
 Svojvoľne poškodzovať alebo zneužívať hasiace prístroje.
 Odkladať predmety na miesta únikových východov a tým znemožniť ich priechodnosť.
 Umývať strojné zariadenia a podlahu horľavinami.
 Používať iné spotrebiče ako evidované.
 Používať otvorený oheň bez povolenia na prácu s ohňom, potvrdeného vedúcim
zariadenia, požiarnym technikom.
Pre zaistenie BOZP a PO v podmienkach zariadenia na zber odpadov platia nasledovné
predpisy:
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 požiarny poriadok,
 požiarno-poplachové smernice,
 traumatologický plán.

V.3.10

Základné zásady bezpečnosti v prevádzke

a) každé mechanizačné zariadenie sa môže používať len na účel predpísaný výrobcom,
b) pred uvedením strojného zariadenia a vozidiel do prevádzky je príslušný pracovník
povinný preveriť prevádzkyschopnosť tohto zariadenia,
c) osoby približujúce sa k strojným zariadeniam a vozidlám, ktoré sú práve v prevádzke,
sú povinné pohybovať sa iba v zornom poli vodiča,
d) zdržovať sa za vozidlami, ktoré vyklápajú odpad je prísne zakázané,
e) pred opustením mechanizačného zariadenia je pracovník povinný zaistiť mechanizmus
pred samovoľným pohybom,
f) fajčenie a zaobchádzanie s otvoreným ohňom je v priestore prevádzkových plôch prísne
zakázané,
g) rozliate a vytečené pohonné hmoty je potrebné zasypať sorpčným materiálom a zabezpečiť
oprávnené zneškodnenie vzniknutého nebezpečného odpadu,
h) pri vzniku požiaru podľa jeho rozsahu je potrebný bezodkladný zásah vlastnými
prostriedkami (hasiace prístroje, zemina) alebo privolaním hasičského a záchranného
zboru,
i) všetci pracovníci prevádzky musia absolvovať školenia o protipožiarnej ochrane,
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, poskytovania prvej pomoci a o práci vo výbušnom
prostredí,
j) každú udalosť, ktorá by mohla mať vplyv na prevádzku zariadenia, resp. na funkčnosť
objektov a na životné prostredie v okolí prevádzky, sú pracovníci povinní hlásiť vedúcemu
prevádzky a zaznamenať do prevádzkového denníka.

V.3.11

Opatrenia pre prípad prevádzkovej nehody, havarijnej situácie

V prípade vzniku prevádzkovej nehody pracovníci zariadenia musia prijať bezprostredné
opatrenia na zneškodnenie následkov prevádzkovej nehody a zabrániť šíreniu jej následkov:
 pri úniku nebezpečných látok sa riadiť podľa pokynov uvedených v havarijnom
pláne,
 pri úniku tuhých látok je potrebné to miesto vymedziť, pozametať, poutierať
vhodnou textíliou a použité prostriedky uložiť do určenej nádoby,
 pri úniku tekutých látok napr. organických kvapalín, rozpúšťadiel, olejov, atď.
je potrebné miesto vymedziť, posypať vhodným sorbentom, nasiaknutý sorbent
vyzbierať a uložiť do určenej nádoby,
 pri vzniku požiaru postupovať podľa platných požiarno-poplachových predpisov,
 v prípade potreby (úrazu) treba poskytnúť postihnutým osobám prvú pomoc
a privolať lekársku pomoc.
V prípade havárie je obsluha zariadenia povinná postupovať v zmysle pokynov uvedených
v schválenom „Havarijnom pláne zariadenia“ (plán preventívnych opatrení na zamedzenie
vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia na ochranu
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povrchových a podzemných vôd a na postup v prípade ich úniku). Tento popisuje organizačné
a materiálovo-technické zabezpečenie riešenia havarijnej situácie a podrobnosti
o povinnostiach v prípade havárie s cieľom urýchleného zabránenia zhoršenia akosti vôd,
prípadne závažného ohrozenia akosti povrchových alebo podzemných vôd.

V.4 Zoznam druhov povolených odpadov
V zariadení na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov je možné zhodnocovať len odpady
zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v znení neskorších predpisov v zmysle platných súhlasov na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie OO vydaných príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom
hospodárstve.
Tabuľka 1: Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa bude v zariadení na zhodnocovanie odpadov nakladať

Kat.č. odpadu

Názov odpadu

Kategória
odpadu

20 02 01

Biologicky rozložiteľný odpad

O

Tabuľka 2: Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa bude v zariadení na zber odpadov nakladať

Kat. č. odpadu

Názov odpadu

Kategória

15 01 01

Obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

Obaly z plastov

O

15 01 03

Obaly z dreva

O

15 01 04

Obaly z kovu

O

15 01 05

Kompozitné obaly

O

15 01 06

Zmiešané obaly

O

15 01 07

Obaly zo skla

O

16 01 03

Opotrebované pneumatiky

O

17 01 01

Betón

O

17 01 02

Tehly

O

17 01 03

O

20 01 01

Obkladačky, dlaždice a keramika
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
iné, ako uvedené v 17 01 06
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Papier a lepenka

20 01 02

Sklo

17 01 07
17 09 04

20 01 36
20 01 38

Vydanie č.: 1
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Vyradené elektric. a elektron.zariadenia iné ako uvedené
v 200121,200123 a 200135
Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
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20 01 39

Plasty

O

20 01 40

Kovy

O

V.5 Odpady produkované v prevádzke
Údržbu zariadení a dopravných prostriedkov vykonávajú externé firmy, ktoré budú pôvodcom
aj držiteľom odpadov vznikajúcich pri tejto činnosti a zabezpečia ich oprávnené zhodnotenie
alebo zneškodnenie.
Nakladanie s odpadmi počas prevádzkovania zariadenia sa bude riadiť platnou legislatívou
na úseku odpadového hospodárstva, ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov
a obmedzovať ich množstvo ako i odpady zhodnocovať recykláciou. Z uvedeného vyplýva,
že zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný spôsob ako sa bude
so vzniknutými odpadmi nakladať.
Všetky vzniknuté odpady budú zhromažďované vo vymedzených priestoroch vo vhodných
resp. v predpísaných nádobách. Osobitne budú zhromažďované nebezpečné odpady a ostatné
odpady. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť
odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom,
opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi,
ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch),
musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať
požiadavkám podľa osobitných predpisov.
Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov budú vykonávať len oprávnené subjekty,
s ktorými má obec Tešedíkovo zmluvný vzťah za účelom odberu odpadov. Odber
nebezpečných a ostatných odpadov bude realizovaný podľa potreby.
Prebytočná kvapalina bude v prvom rade používaná na zvlhčovanie ďalších zakládok.
V prípade vzniknutého prebytku a potreby odčerpať časť obsahu zásobníka, bude odvážaná
na finálne zneškodnenie k oprávnenej a zazmluvnenej organizácii.
Výsledným produktom kompostovania je kompost. Jeho kvalita je podmienená príslušnými
právnymi predpismi a slovenskými technickými normami v oblasti hnojív a pestovateľských
substrátov. Výsledný produkt je vystavený podrobnému analytickému rozboru a porovnaniu
jeho kvalitatívnych vlastností s predpísanými normami. Na základe pozitívnej zhody
je vystavené osvedčenie o akosti výrobku a tento je následne distribuovaný ku konečnému
spotrebiteľovi, resp. využitý na výrobu pestovateľských substrátov zemín.

V.6 Vyhodnocovanie pozorovacieho systému zariadenia
Obmedzenie nepriaznivých vplyvov prevádzky a zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci je dané predovšetkým technickým riešením a dodržiavaním príslušnej legislatívy.
Počas prevádzky všetkých zariadení budú rešpektované všetky prevádzkové a bezpečnostné
opatrenia stanovené pre výrobný areál.
Hygienické riziká spojené s prítomnosťou vstupných surovín, t.j. odpadov sa budú riešiť
v dvoch oblastiach:
 oblasť prevencie a starostlivosti o zdravie pracovníkov: dôkladná vstupná kontrola
a pravidelné zdravotné kontroly pracovníkov prevádzky; očkovanie proti očakávaným
Vydanie č.: 1

Zmena č.: 1

Strana 19/21

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
„ZBERNÝ DVOR SEPARÁTOV KOMUNÁLNEHO ODPADU A KOMPOSTÁREŇ TEŠEDÍKOVO“

chorobám; vybavením pracovníkov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými
pracovnými prostriedkami a ich dôsledné používanie.
 oblasť režimových opatrení: pravidelne monitorovanie dovážaných odpadov;
zodpovedajúce vybavenie pracovníkov pracovnými pomôckami; oboznamovanie
pracovníkov s možnými zdravotnými rizikami a s prevenciou.
V súvislosti s činnosťou prevádzkovania zariadenia sa bude vykonávať následný monitoring,
resp. nasledovné činnosti:
 kontrolovanie dodržiavania podmienok vyplývajúcich z platných rozhodnutí,
 kontrolovanie dodržiavania
a technických noriem,

podmienok

vyplývajúcich

z

právnych

predpisov

 vykonávanie školení pracovníkov so zameraním na dodržanie technologického postupu
pri nakladaní a zhodnocovaní OO, na riešenie havarijných situácií, mimoriadnych
situácií a na dodržiavanie bezpečnosti pri práci,
 sledovanie množstva a druhov odpadov na vstupe a výstupe
 dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa
zákona o odpadoch,
 dodržiavanie povinnosti pôvodcu odpadov podľa zákona o odpadoch,
 vypracovanie samostatného komplexného „Programu monitorovania“, podľa ktorého
sa budú sledovať konkrétne vlastnosti prostredia a vyhodnocovať všetky možné
nepriaznivé vplyvy činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia. Program
monitorovania bude zahŕňať aj povinnosť pravidelného vyhodnocovania nameraných
výsledkov, pričom rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania určí povoľujúci orgán.
V prípade zistenia nepriaznivých vplyvov na jednotlivé zložky ŽP, vedúci zariadenia predloží
zistené údaje k posúdeniu na príslušný orgán štátnej správy a prípadne sa prijmú a zrealizujú
nápravné opatrenia k vylúčeniu nepriaznivých vplyvov zariadenia na jeho okolie.

VI. ZODPOVEDNOSŤ
Za dodržiavanie prevádzkového poriadku, predpisov na úseku bezpečnosti práce a požiarnej
ochrany zodpovedá prevádzkovateľ zariadenia.
Za škody spôsobené na zariadeniach a objektoch prevádzky spôsobené zvozovými vozidlami
alebo zamestnancami dodávateľa odpadu zodpovedá dodávateľ odpadu.

Tešedíkovo, 14.5.2015
Schválené dňa :
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Príloha č.1: Zoznam osôb oboznámených s dokumentom
Doleuvedené osoby potvrdzujú, že sú oboznámené s obsahom dokumentu a sú si
vedomé povinnosťami, ktoré im z toho vyplývajú v zmysle prevádzkového poriadku
zariadenia na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov obce Tešedíkovo.
P. č.

Vydanie č.: 1

Meno

Funkcia

Dátum

Zmena č.: 1

Podpis

Poznámka

Strana 21/21

