Obec Trenčianska Turná
Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná

Smernica č. 7/2020

Prevádzkový poriadok
Zberného dvora Trenčianska Turná

1. Prevádzkovateľ zariadenia
Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 86,
913 21 Trenčianska Turná
Adresa prevádzky: zberný dvor sa nachádza v oplotenom areáli v Priemyselnom
parku
Prevádzkovateľ:

Zodpovedný pracovník: pracovník OcÚ
Telefón:
0948/908418
Zberný dvor pozostáva z nasledujúcich súčastí:
- 1 ks otvorený závesný kontajner 5 m3 - SKLO
- 4 ks otvorený závesný kontajner 7 m3 - BRO (Biologicky rozložiteľný odpad)
- 2 ks uzatvorený 20 m3 naťahovací kontajner – PLASTY
- 1 ks uzatvorený 20 m3 naťahovací kontajner - PAPIER
- 1 ks otvorený 10 m3 naťahovací kontajner - STAVEBNÁ SUŤ
- 1 ks uzatvorený 30 m3 naťahovací kontajner – OBJEMNÝ ODPAD
- 1100 l veľkokapacitné kontajnery – KOVOVÉ OBALY
- 1100 l veľkokapacitné kontajnery – VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ
OBALY (tetrapakové obaly)
- 1100 l veľkokapacitné kontajnery – PAPIER
- 1100 l veľkokapacitné kontajnery – PLASTY
- 1300 l zvonový kontajner na sklo – 1 ks
- nádoba – JEDLÉ OLEJE A TUKY
- 2 ks nádoba – BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD
Z DOMÁCNOSTÍ
Zberný dvor slúži pre obyvateľov obce Trenčianska Turná.
2. Prevádzkové hodiny zberného dvora
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

13.00 – 18.00
7.30 – 12.00 a 12.30 – 15.30
7.30 – 12.00 a 12.30 – 15.30
7.30 – 12.00 a 12.30 – 15.30
13.00 – 18.00
každá posledná sobota v mesiaci od 8.00 hod. – 12.00 hod.
3. Druhy odpadov uložených na zbernom dvore

Katalógové číslo
20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01 04
20 01 08
20 01 25
20 01 39
20 02 01
20 02 02
20 02 03

Druh odpadu
Papier a lepenka
Sklo
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
Obaly z kovu
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
Jedlé oleje a tuky
Plasty
Biologicky rozložiteľný odpad
Zemina a kamenivo
Iné biologicky nerozložiteľné odpady

Kategória
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

20 03 07
20 03 08

Objemný odpad
Drobný stavebný odpad

O
O

4. Podmienky uloženia odpadov na zbernom dvore
Na zbernom dvore sa môže uložiť iba triedený komunálny odpad a drobný stavebný
odpad nasledovného charakteru:
a) Papier a lepenka:
Patria sem: suché a neznečistené noviny, časopisy, zošity, plagáty, baliaci papier,
vlnitá a hladká lepenka, kartóny, škatule, knihy bez väzby, kancelársky papier,
bločky z obchodov, lístky z kina a z dopravy, staré pohľadnice, listy, obálky, malé
kúsky po strihaní papiera, papierové vrecká od múky a cukru, papier od potravín ...
Nepatria sem: znečistený a mokrý papier a lepenka, nápojové kartónové obaly
(tetrapaky) od mlieka, smotany, džúsov, obaly od polotovarov v prášku od
halušiek, pudingov, polievok, korenín, semien, jednorazové plienky a hygienické
potreby, pláty od vajíčok, kopírovací papier, asfaltový, dechtový, brúsny, mastný,
voskovaný, lakovaný, krepový papier, papier na pečenie, stieracie žreby
a znečistený papier od potravín ... Papier nesmie byť znečistený škodlivinami
(napr. ropnými látkami, chemikáliami).
Zberový papier je potrebné dovážať v kartónových škatuliach, alebo zviazaný
dostatočne pevným špagátom (alebo iným materiálom).
Papier je v zbernom dvore umiestňovaný do krytého veľkoobjemového kontajnera.
b) Sklo:
Patria sem: vypláchnuté sklo všetkých farieb, sklenené poháre od zaváranín, fľaše,
fľaštičky od kozmetiky, dymové a mliečne sklo, úlomky skla, okenné a tabuľové
sklo
Nepatria sem: vyššie uvedené sklenené obaly so zvyškami obsahu, keramika,
kamenivo, porcelán, žiarivky, žiarovky a výbojky, varné sklo, zrkadlá, kovové
uzávery, drôtované sklo, plexisklo, autosklo, teplomery, obrazovky, sklobetónové
tvárnice ... Sklo nesmie byť znečistené nebezpečnými škodlivinami (napr.
zvyškami chemikálií a farieb).
Sklo v zbernom dvore je umiestňované do otvoreného veľkoobjemového
kontajnera.
c) Plasty:
Plasty nesmú byť znečistené škodlivinami (napr. zvyškami chemikálií, farieb,
olejovými a ropnými látkami a pod.).
Patria sem: PE a PET fľaše od minerálok , malinoviek, kofoly, mlieka, sirupov,
octu, oleja, vína, plastové obaly od šampónov, krémov, tekutých mydiel, aviváží,
pracích gélov, čistiacich prostriedkov, plastové vrecia, tašky a vrecká, obalové
fólie, záhradné a potravinové fólie, nádobky od jogurtov, masiel a smotán, vrecká
od mlieka, plastové poháriky, obaly od sladkostí a slaností atď., bandasky
neznečistené olejom a pod. – očistené, vypláchnuté, čistý polystyrén),
Nepatria sem:
plastové obaly so zvyškami obsahu, jednorazové plienky a hygienické potreby,
zeminou silne znečistené záhradné fólie, alobal, hliníkové viečka od jogurtov
a smotany, viacvrstvové kombinované obaly od mlieka, nápojov, kávy, kakaa,
slaností a sladkostí a vreckových polievok, guma, molitan, podlahové krytiny,
obaly z nebezpečných látok, napr. motorových olejov, farieb, lepidla, plastové

d)

e)

f)

g)

okná, atď. Plasty nesmú byť znečistené škodlivinami (napr. zvyškami chemikálií,
farieb, olejovými a ropnými látkami a pod.).
Požaduje sa stlačenie prázdnych fliaš z dôvodu zníženia objemu uložené
v igelitových vreciach a zviazané. Plasty sú v zbernom dvore umiestňované do
krytého veľkoobjemového kontajnera.
Obaly z kovu:
Na zber kovového odpadu je určený 1100-litrový veľkokapacitný kontajner
(VKK) červenej farby umiestnený na zbernom dvore.
Zbiera sa: železné a hliníkové plechovky od alkoholických a nealko nápojov
a konzervy, prázdne, vypláchnuté vodou a stlačené; železné a hliníkové spreje od
deodorantov – prázdne a bez obsahu tlaku, kovové obaly neznečistené ropnými
produktmi;
Odpad nesmie obsahovať: iné prímesi ako napr. sklo, plasty, drevo a iné,
plechovky znečistené od farieb, náterov, lakov, riedidiel, tmelov, zvyškami
potravín, železné a hliníkové spreje, ktoré obsahovali farby, laky a spreje, ktoré sú
pod tlakom, kovové nádoby a obaly znečistené od ropných produktov – oleje,
pohonné hmoty, zbytky z montážnej peny, olejové filtre, akumulátory, monočlánky, elektrozariadenia ani ich časti, hasiace prístroje, plastové tašky a vrecia naplnené kovovým odpadom.
Kovový odpad väčších rozmerov a hmotnosti sa môže odovzdať u zmluvného
výkupcu kovov.
Odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) – tetrapaky
Zber VKM sa uskutočňuje na zbernom dvore do 1100 l veľkokapacitnej nádoby.
Zbierajú sa: nápojové obaly všetkých veľkostí, obaly z nápojov, z trvanlivého
mlieka a ostatných mliečnych výrobkov s uzatváracími plastovými viečkami,
rozstrihnuté, zbavené zvyškov pôvodného obsahu, t. j. umyté, suché, zviazané.
Odpad nesmie obsahovať: zvyšky pôvodného obsahu, nevhodné prímesi ako
drevo, kamene, blato, alebo iné predmety, ktoré nesúvisia s týmito obalmi.
Jedlé tuky a oleje (k. č. 20 01 25) – zbiera sa: jedlé tuky a oleje po príprave jedál,
ktoré neobsahujú viac ako 10 % prímesí a nečistôt v plastovej nádobe. Odpad
nesmie obsahovať technické oleje a viac ako 10 % nečistôt a iných prímesí.
Precedený olej v plastových fľašiach je možné odovzdať do zberného dvora
poverenému zamestnancovi obce, odkiaľ ich zmluvný vývozca odváža na ďalšie
spracovanie podľa potreby.
Drobný stavebný odpad: viď. príloha č. 1
Sú to tehly, dlaždice, omietka, škridla pálená alebo betónová, betónová sutina,
pričom jednotlivé kusy nesmú presiahnuť hmotnosť 15 kg a najväčší rozmer zŕn
tvoriacich stavebnú suť nesmie presahovať 30 cm. Betónová sutina nesmie
obsahovať armovacie železo, resp. iný kov a nesmie obsahovať nebezpečný odpad
zo stavieb ako napr. azbestová krytina, azbestové rúry a pod. V prípade, že drobný
stavebný odpad obsahuje stavebné drevo, je nevyhnutné ho oddeliť.
Drobný stavebný odpad je v zbernom dvore umiestňovaný do otvoreného
veľkoobjemového kontajnera.

Drobný stavebný odpad (ďalej DSO) je odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné
stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. Zaraďujeme sem drobné zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá,
toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.
Do DSO nepatrí stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a pod.

V súlade so zákonom o odpadoch môžu občania odovzdať na Zbernom dvore drobný
stavebný odpad (DSO) z prác vykonávaných fyzickou osobou, nie firmou.
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba zodpovedá sama za nakladanie s DSO.
h) Biologicky rozložiteľný odpad sa prednostne ukladá do domácich kompostérov,
avšak po posúdení zodpovedným pracovníkom a jeho rozhodnutí môže byť
v špecifických prípadoch odovzdaný aj na zbernom dvore.
Patrí sem: lístie, tráva, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania rastlín –
korene, listy, kvety, kúsky konárov, piliny, hobliny a štiepka z dreva, opadané
a zhnité ovocie, zvyšky zeleniny a ovocia z čistenia, konzumácie a úpravy ...
Nepatrí sem: tekuté zvyšky varených jedál, kuchynské oleje, kosti, mäso, ryby,
mliečne výroby, uhynuté zvieratá alebo ich zvyšky, biologické odpady v štádiu
rozkladu, hnoj, iné odpady ....
V prípade dovozu drevnej hmoty (konáre, oriezky stromov) musí byť táto
prispôsobená vytvoreným podmienkam, čo znamená, aby rozmery dreviny z
guľatiny nepresahovali priemer 175 mm a hmotnosť vyhovovala bezproblémovej
manipulácii a obsluhe štiepkovačky. Biologický odpad je v zbernom dvore
umiestňovaný do otvoreného veľkoobjemového kontajnera.
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba zodpovedá sama za nakladanie
s BRO (v zmysle § 81 ods. 1 b) zákona č. 79/2015 Z. z.).
ch) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností (BRKO)
Patrí sem: kosti, mäsité zvyšky jedla, polievky, pokazené jedlo z chladničky,
mliečne výrobky a pod.
BRKO môže občan priniesť v nádobe (vedre), z ktorej vysype odpad do nádob
určených na BRKO, prípadne v igelitovom vrecku, ktorý taktiež vyhodí aj
s vreckom do týchto nádob.
i) Objemný odpad
Patrí sem: nábytok, koberce, matrace, starý textil a pod.
Objemný odpad môže občan priniesť na zberný dvor do otvoreného veľkoobjemového kontajnera počas celého roka.
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba zodpovedá sama za nakladanie
s objedmným odpadom (v zmysle § 81 ods. 1 b) zákona č. 79/2015 Z. z.).
5. Podmienky odovzdania odpadu
a) Osoba, ktorá chce odpad odovzdať na zberný dvor, musí byť v obci prihlásená na
trvalý alebo prechodný pobyt, alebo je vlastníkom nehnuteľnosti, platí v obci
miestny poplatok a nie je dlžníkom obce za miestny poplatok a komunálne
odpady. DSO môže odovzdať len osoba, ktorá má v obci TP alebo PP a platí
v obci miestny poplatok z dôvodu TP alebo PP. DSO nemôžu odovzdávať osoby,
ktoré platia miestny poplatok z dôvodu občasného užívania neobývanej, resp.
rekreačnej nehnuteľnosti. Dovozca odpadu je povinný preukázať sa
občianskym preukazom.
b) Na zbernom dvore môže byť odovzdaný len druh odpadu podľa toho prevádzkového poriadku, musí byť vytriedený na jednotlivé druhy odpadu.
c) Dovozca odpadu uloží odpad do kontajnerov podľa jednotlivých druhov odpadu na
základe usmernenia zodpovedného pracovníka zberného dvora.

d) Obsahom dovezeného odpadu nesmú byť:
- chemické látky, farby a ich obaly, vyprázdnené obaly po škodlivých surovinách,
tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty,
- odpady obsahujúce azbest,
- nebezpečné odpady – obaly z farieb a náterových hmôt, zostatky náterových
hmôt v obaloch, nejedlé oleje z domácností, oleje z motorových vozidiel,
žiarivky, neónové trubice, autobatérie,
- plastové okná v celosti,
- pneumatiky.
e) V evidenčnom liste príjmu odpadu sa zaznamenávajú údaje o pôvodcovi odpadu,
dátum dovezenia odpadu, druh dovozeného odpadu a množstvo odpadu v kg, resp.
tonách. V prípade, ak odpad nezodpovedá druhom odpadu podľa prevádzkového
poriadku, je zodpovedný pracovník zberného dvora oprávnený neprevziať odpad
a pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť si likvidáciu odpadu na vlastné náklady.
f) Zber nebezpečného odpadu zabezpečí prevádzkovateľ zberného dvora podľa
potreby (minimálne 2-krát do roka) v rámci prevádzkových hodín zberného dvora,
ktoré budú oznámené na web stránke obce a vyhlásené miestnym rozhlasom.
6. Záverečné ustanovenia
1. Prevádzkový poriadok zberného dvora schválilo OcZ v Trenčianskej Turnej na
svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 uznesením č. 184/12-2020.
2. Prevádzkový poriadok zberného dvora nadobúda účinnosť od 01.01.2021.

Ing. Peter Mikula
starosta obce

Príloha č. 1

Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov
(vydalo Ministerstvo životného prostredia SR)

Charakter odpadu
betón cementový
dechtová lepenka
dlaždice a obkladačky
kamenná drvina
keramická dlažba
kvádre
linoleum
obkladacie dosky
odpad z demolácií
odpadová dechtová lepenka
piesok
sadrokartón
sadrové dosky
sklo s drôtenou vložkou
sklolaminát
stavebná suť - zmes
strešné krytiny - cementové
strešné krytiny - pálené
tehlová drvina
tehly odľahčené
tehly plné
tvárnice plné betónové
tvárnice pórobetónové
tvárnice škvarobetónové
umakart
výkopová zemina

objem
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³

kilogramy
2400
1100
2000 - 2300
1500 - 1800
2000
1300
1200
2300
1600
1100
2000
750
800 - 1200
2700
1850
1200 -1500
2300
1800
1200
1700
1800
2200
600
1500
1400
1500 - 1800

tony
2,4
1,1
2 - 2,3
1,5 - 1,8
2
1,3
1,2
2,3
1,6
1,1
2
0,75
0,8 -1,2
2,7
1,85
1,2 - 1,5
2,3
1,8
1,2
1,7
1,8
2,2
0,6
1,5
1,4
1,5 – 1,8

Pomocný prepočet: 1 m3 = 1000 dm3 = 1000 l
Príklady dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje doprava DSO:
Zariadenie
fúrik
prívesný vozík
vrece

Objem
60 l / 0,06 m3
0,7 m3 (2 x 1,2 x 0,3 m)
0,08 m3 (0,5 x 0,4 x 0,4 m)

Nosnosť
(kg)
do 250
do 750

Nosnosť (t)
do 0,25
do 0,75

