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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

Dočasného zberného miesta separovaného odpadu v obci Ľubotice 

platný od  07.02.2023 

 

1. Názov prevádzky a prevádzkovateľ zariadenia: 

Názov prevádzky:  Dočasné zberné miesto separovaného odpadu 

Prevádzkovateľ: Obec Ľubotice,  

 zastúpená starostkou obce Mgr. Nicole Rubisovou 

Sídlo:  Pod Hájom, Ľubotice 

Prevádzkový čas:   utorok: 14,00 – 18,00 hod. 

 Štvrtok: 14,00 – 18,00 hod. 

 sobota:    9,00 – 15,00 hod.  

Pracovník zodpovedný za prevádzku zberného miesta:  Gabriel Sikorjak 

 

2. Technický opis zariadenia. 

Dočasné zberné miesto separovaného odpadu v obci Ľubotice (ďalej len „zberné miesto“), sa nachádza 

na parcele č. 1274/1, ktorá je vo vlastníctve obce Ľubotice a slúži na zabezpečenie realizácie cieľov a 

povinností odpadového hospodárstva obce v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zberné miesto sa skladá zo spevnenej plochy, oplotenia areálu, uzamykateľnej vstupnej brány a 

administratívnych priestorov. 

Zberné miesto je označené informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, na ktorej sú 

uvedené nasledujúce údaje: 

• názov prevádzky, 

• prevádzkovateľ, 

• prevádzkový čas, 

• zoznam druhov odpadov, ktoré možno na zbernom mieste umiestniť, 

• meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku. 

V areáli zberného miesta sú odpady zhromažďované v riadne označených veľkokapacitných 

kontajneroch oddelene podľa druhu odpadu do času ich odvozu na ich zhodnotenie alebo zneškodnenie. 

 

3. Určenie a podmienky uskladnenia 

Na zbernom mieste je možné odovzdať tieto druhy odpadov: 



2 
 

• Objemný odpad (20 03 01) komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi nie je možné uložiť do 

klasickej zbernej nádoby na komunálny odpad v domácnosti. Vždy, ak je to možné, musí byť 

objemný odpad rozobraný na menšie kusy resp. časti. 

• Plasty (200 139) všetky druhy plastov, ktoré neobsahujú nečistoty.  

• Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene (20 02 01). 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. 

• Jedlé oleje a tuky z domácností (20 01 25). Tento odpad je zbieraný v uzavretých suchých a čistých 

PET fľašiach. 

 

Na zberné miesto je zakázané ukladať: 

• Zmesový komunálny odpad, tento si občania ukladajú do vlastných zberných nádob umiestnených 

v domácnostiach. 

• Papier a sklo zbierané v rámci separovaného zberu komunálneho odpadu občania ukladajú do 

vlastných farebne odlíšených zberných nádob umiestnených v domácnostiach. 

• Viacvrstvové kombinované materiály-TETRA-PACK a drobný kovový odpad (VKMK), ktorý občania 

ukladajú do vriec a je zberaný v pravidelných intervaloch. 

• Šatstvo a textílie. 

• Drobný stavebný odpad. 

• Odpad s obsahom škodlivín. 

• Použité batérie a akumulátory. 

• Veterinárne a humánne lieky a zdravotnícke pomôcky. 

• Elektroodpad. 

• Pneumatiky. 

• Nerozobratý nábytok. 

• Uhynuté zvieratá a iný biologický odpad. 

• Chemické látky, zmesi, farby, lepidlá, laky a pod. 

• Odpad zo zdravotníckych a sociálnych zariadení. 

• Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. 

 

4. Organizačné a technické zabezpečenie prevádzky a ochrany zberného miesta 

Organizačné zabezpečenie prevádzky zberného miesta 

• Zber a zhromažďovanie odpadov slúži výlučne pre občanov obce Ľubotice, ktorí majú riadne 

uhradený poplatok za odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu. 

• Zberné miesto je určené na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby – daňových 

poplatníkov obce Ľubotice.  

• Na zbernom mieste môže byť odovzdaný len odpad uvedený v tomto prevádzkovom poriadku. 

• Množstvo a druh dovážaného odpadu je zisťovaný pri vstupe do areálu zberného miesta vizuálne. 

• Vstup do areálu zberného miesta je povolený výlučne počas prevádzkového času zberného miesta 

uvedeného na informačnej tabuli. 

• Za vstup do areálu zberného miesta zodpovedá zamestnanec zodpovedný za jeho prevádzku. 

• Na zbernom mieste sú zavedené protipožiarne opatrenia, pričom je tento vybavený hasiacim 

prístrojom, lopatou, pieskom, sudom, handrami, metlou, lekárničkou, vapexom (prípadne iná 

alternatíva absorbentu tekutých látok). 
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Základné telefonické spojenia: 

Kontakt 
 

Telefónne číslo 
 

Záchranná služba 112, 155 

Polícia 112, 158 

Hasičský záchranný zbor 112, 150 

Starosta obce – JUDr. Miroslav Makara 0905 989 966 

 

 

Pracovník zberného miesta zabezpečuje nasledovné činnosti: 

• Overí totožnosť osoby odovzdávajúcej vytriedené zložky komunálneho odpadu, zodpovedá za jeho 

uloženie, organizuje v prevádzke rozmiestnenie kontajnerov, po vykonaní vstupnej kontroly určí 

dovozcovi priestor na uloženie vytriedených zložiek. 

• Skontroluje druh a množstvo dovezeného vytriedeného odpadu. 

• Má právo odmietnuť uloženie zmesového komunálneho odpadu (nevytriedeného) a druhy 

odpadov, ktoré nie sú schválené týmto prevádzkovým poriadkom. 

• Udržuje poriadok v areáli zberného miesta a zabezpečuje, aby nedošlo k zmiešaniu zložiek 

vytriedeného odpadu. 

• Zabezpečuje prevádzku zberného miesta takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu životného 

prostredia a úniku nebezpečných rizikových látok. 

• Odovzdaný vytriedený odpad zhromažďuje oddelene podľa jednotlivých prúdov odpadov. 

• Po naplnení kontajnerov bude vytriedený odpad pripravený na odvoz zazmluvnenou spoločnosťou, 

ktorá má oprávnenie nakladať s odpadom. 

Vstup na zberné miesto a podmienky prevzatia odpadu 

• Pri dovoze na zberné miesto je obyvateľ povinný prihlásiť sa u zodpovedného pracovníka, preukázať 

sa platným občianskym preukazom a riadiť sa pokynmi obsluhy. 

• Na vjazd do areálu zberného miesta môže návštevník použiť osobné vozidlo s maximálnou 

nosnosťou do 3,5 t a s prívesným vozíkom s maximálnym objemom 1m3. Vjazd na zberné miesto je 

povolený výlučne v čase prevádzky. 

• Návštevník je povinný rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti zberného miesta. 

• Prísne sa zakazuje vstup návštevníka na zberný dvor, ktorý je preukázateľne pod vplyvom alkoholu 

alebo iných omamných a psychotropných látok. 

• Dovezený a prebratý odpad ukladá návštevník samostatne na základe pokynov zamestnanca na ním 

určené miesto. Návštevník zberného miesta je oprávnený zdržiavať sa v priestoroch zberného 

miesta výlučne v čase potrebnom na dovezenie a uloženie dovezeného odpadu. 

• Návštevník zberného miesta je povinný dodržiavať všetky upozornenia pracovníka zberného miesta 

zodpovedného za  zberne miesto, ako aj tento prevádzkový poriadok. V prípade, že návštevník 

zberného miesta tieto upozornenia nedodrží, obec Ľubotice, ako prevádzkovateľ zberného miesta 

nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi alebo na jeho majetku pri 

pohybe v priestoroch zberného miesta. 

• Návštevníkom sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady alebo iné predmety 

uložené na zbernom mieste. 

• Obec Ľubotice si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe vizuálneho vyhodnotenia 

zamestnanca zberného miesta: 

- silne znečistený, 

- obsahuje nebezpečné chemické látky, 
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- obsahuje látky a materiály, ktoré nie je možné ukladať na zbernom mieste, 

- v množstve prekračujúcom povolené množstvo, 

- prinesený nedôveryhodnou osobou, u ktorej existuje podozrenie, že nie je pôvodcom odpadu 

alebo že nie je fyzickou osobou. 

• Obec Ľubotice si vyhradzuje právo neprijať odpad aj v prípade technickej alebo inej poruchy alebo 

ak v dôsledku nedostatočnej kapacity nie je možné odpad uložiť na zberné miesto. 

 

 

 

 

5. Podmienky bezpečnosti práce pri prevádzke zberného miesta 

• Každá činnosť vykonávaná na zbernom mieste sa musí riadiť pokynmi zodpovedného pracovníka. 

Na zbernom mieste musí byť viditeľne umiestnený prevádzkový poriadok a všetci pracovníci s ním 

musia byť preukázateľne oboznámení. 

• Na zbernom mieste je prísne zakázané požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky, 

ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať pozornosť a reakciu pracovníkov. 

• Všetci pracovníci zberného miesta musia byť poučení o platných predpisoch v oblasti bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci, obsah poučenia musí byť taktiež zameraný na podmienky práce s 

vytriedenými zložkami komunálneho odpadu. 

Pracovníci zberného miesta musia dodržiavať tieto pravidlá: 

• do zberného miesta platí prísny zákaz vstupu všetkým nepovolaným osobám, 

• pracovníci zberného miesta sú povinní dodržiavať základné hygienické pravidlá, pri práci nejesť a 

nepiť, 

• pri práci sú pracovníci povinní používať pracovné pomôcky podľa povahy práce, ktorú vykonávajú, 

napr. primeraný pracovný odev, pevnú uzavretú obuv, osobné ochranné prostriedky, najmä 

okuliare, kožené, resp. gumené rukavice, respirátor, prilbu, 

• na zbernom mieste je prísne zakázané narábať s otvoreným ohňom a spaľovať odpady. V prípade 

samovznietenia odpadu sú pracovníci povinní zabezpečiť jeho uhasenie, každý prípad zisteného 

požiaru musí byť zaevidovaný, a ohlásený vedúcemu zamestnancovi, 

• Všetky nedostatky zistené na zbernom mieste musia byť odstránené zodpovedným pracovníkom. 

Ak to nie je možné musia byť bezodkladne oznámené vedúcemu zamestnancovi, aby nedošlo 

k ohrozeniu osôb alebo škodám na majetku.   

• V prípade poškodenia zdravia na zbernom mieste je potrebné takejto osobe poskytnúť 

predlekársku pomoc alebo ošetrenie a privolať rýchlu lekársku pomoc. Následne túto skutočnosť 

oznámiť vedúcemu zamestnancovi.  

 

 

 

 

Mgr. Nicole Rubisová 

       starostka obce 

 

Ľubotice dňa 06.02.2023 


