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1.  Úvod 
Tento Prevádzkový poriadok zberného dvora mesta Spišská Belá je vypracovaný za účelom 

oboznámenia sa pracovníkov so zásadami bezpečnej manipulácie a nakladania s uvedenými odpadmi 
a musí byť vystavený na viditeľnom mieste v blízkosti manipulačných priestorov.  
     Spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. bude prevádzkovať zberný dvor, pričom spôsob nakladania 
s odpadmi bude spočívať v: zbere, zhromažďovaní, skladovaní a triedení odpadov podľa druhov. 
 
2.  Názov a miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia vrátane mien a priezvisk zamestnancov 
zodpovedných za prevádzku zariadenia 
 
Názov a adresa prevádzkovateľa zariadenia (zberného dvora): 
     Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá,  IČO: 36 489 042 
 
Sídlo zberného dvora: 
     Areál spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá 
 
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. je oprávnený podnikať v predmetnej činnosti na základe: 
    - zápisu v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14479/P 
    - súhlasov vydaných príslušnými orgánmi ŽP 
 
Meno zamestnanca zodpovedného za prevádzku zariadenia (zberného dvora): 
      - Ing. Jozef Krok, mob.: 0905 825 435 
 
3.  Údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a jeho kapacite  
     Prevádzka začne svoju činnosť po udelení súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora. Hmotný majetok 
(stavby, dopravné prostriedky, stroje a zariadenia) je zaradený v príslušných odpisových skupinách 
majetku, je odpisovaný – predpokladaná životnosť zariadenia je 20 rokov.  
Kapacita zariadenia:  300 ton/ročne, odpad ostatný. 
                  
4.  Technický popis zariadenia 
Zberný dvor sa nachádza v oplotenom stráženom areáli spoločnosti s vrátnicou a spĺňa všetky technické 
požiadavky na prevádzku (podľa Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.).  

a) Na zbernom dvore  sa jednotlivé druhy odpadov zhromažďujú oddelene (samostatné priestory  na 
zber odpadov, ostatné odpady). 

b) Na zbernom dvore sú zabezpečené: 

 zberná nádoba, osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner na zhromažďovanie 
každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu 
odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určená, 

 skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie, 

 manipulačná plocha. 
c) Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť 

k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.  
          
Údaje o prístupových komunikáciách: 

     Prístup do zberného dvora spoločnosti je možný automobilovou dopravou, príjazdovou asfaltovou 

komunikáciou. 

 

5.  Organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia 

Pracovná doba: 

     Zberný dvor je otvorený v dňoch:  pondelok až piatok, od 6.00 hod. do 16.00 hod.          

Pohyb cudzích osôb po obslužných komunikáciách objektu i pri zariadení je zakázaný. Mimo pracovnú dobu 
je objekt spoločnosti uzavretý, chránený kamerovým a poplašným systémom a neprístupný pre cudzie 
osoby (oplotený areál). 
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Popis preberania odpadov do zariadenia (zberného dvora) od pôvodcov a držiteľov: 

     Odpady sa môžu dostať do zariadenia (zberného dvora) dvoma spôsobmi: 

 Prepravcom odpadu bude Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., ktorý priamo prepraví odpad od 
pôvodcu alebo držiteľa nachádzajúceho sa v okrese Kežmarok do zberného dvora. 

 Držiteľ odpadov alebo pôvodca si vlastnou dopravou prepraví odpad do zberného dvora. 
 

 V obidvoch prípadoch sa odpady pri preberaní do zariadenia: 
- pri vstupe do areálu zberného dvora je odpad vizuálne prekontrolovaný zamestnancom vrátnice; 
kontrolou sa zistí, či daný druh odpadu je vhodný na prevzatie do zberného dvora (druh odpadu, kvalita 
a čistota odpadu a pod.) 
- odpady sa odvážia a zaevidujú do príslušných Evidenčných listov daných druhov odpadov, kde sa zaznačí 
o aký druh a kategóriu odpadu sa jedná, jeho množstvo v merných jednotkách, zaeviduje sa od koho bol 
daný odpad prijatý 
- odpad sa následne umiestni na plochu vyhradenú na zber a zhromažďovanie odpadov (veľkoobjemové 
kontajnery). 
 
 Spôsob vedenia evidencie preberaných odpadov: 

Odpady pri preberaní a v priebehu triediaceho procesu sú evidované v: 

 Evidencii o odpadoch, ktorá musí obsahovať osobné údaje fyzickej osoby od ktorej sa odpad 
preberá, druh prevzatého odpadu, množstvo prevzatého odpadu 

 Evidenčnom liste odpadov (pre každý druh odpadu osobitne) 

 Evidenciu o odpadoch uchováva zberateľ odpadu 5 rokov. 
 
Základné povinnosti prevádzkovateľa zariadenia (zberného dvora) 

 Zozbierané odpady zhromažďovať utriedené podľa druhov a kategórie a zabezpečiť ich pred 
odcudzením alebo nežiaducimi únikmi. 

 Zariadenie na zber označiť informačnou tabuľkou v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

 Viesť evidenciu o nakladaní s odpadmi v zmysle Vyhlášky  MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti. 

 
6.   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke zariadenia 
Údaje o podmienkach používania mechanizmov: 
      Všetky mechanizmy používané v prevádzke zariadenia – zberného dvora obsluhujú osoby na to 
spôsobilé a pravidelne školené. 
 
Zákaz pohybu cudzích osôb: 
      Pohyb cudzích osôb po obslužných komunikáciách je v celom objekte spoločnosti zakázaný. Mimo 
pracovnú dobu je objekt spoločnosti uzavretý, chránený kamerovým a poplašným systémom a neprístupný 
pre cudzie osoby. Celý objekt je chránený proti vniknutiu cudzích osôb oplotením. 
 
Pokyny pre zamestnancov pri vykonávaní prác na nebezpečných miestach: 
      Všetci zamestnanci spoločnosti sú pravidelne školení z BOZP, v rámci ktorého sú poučení o spôsobe 
pohybu a výkonu práce na nebezpečných miestach. 
 
Pokyny pre prípad úrazu: 
      V prípade úrazu postihnutému poskytnúť prvú pomoc priamo na pracovisku. K tomuto účelu slúži 
zdravotnícky materiál lekárničky. V prípade úrazu väčšieho rozsahu, resp. predpokladaných následkov úrazu 
poškodeného previezť do najbližšej ambulancie lekárskej pomoci. O úraze sa spíše protokol. Kontakt na 
Záchrannú službu: tel. č. 112,155. 
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Postup pri vzniku požiaru: 
      V prípade  vzniku  požiaru  sa  snažiť  uhasiť  ho   svojpomocne   dostupnými   hasiacimi  zariadeniami  v 
 prevádzke zariadenia (zberného dvora). O vzniku a urobených opatreniach pre uhasenie požiaru 
informovať Hasičskú a záchrannú službu na tel. č. 112,150. Mimo pracovnú dobu okamžite volať Hasičskú 
a záchrannú službu a informovať osobu zodpovednú za prevádzku. Pokyny pre používanie hasiacich 
prístrojov sú uvedené na ich obale. Všetci zamestnanci sú pravidelne školení v PO. 
 
7.    Povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia 
Povinnosti spojené s obsluhou mechanizmov, zariadení a ich údržbou: 
       Mechanizmy sú obsluhované osobami s platným oprávnením na ich vedenie a obsluhu. Ich údržbu 
zabezpečujú oprávnené osoby, ktorým tieto stroje a zariadenia boli pridelené resp. pracovníci údržby. 
 
Zabezpečenie riadneho stavu obslužných komunikácií (hlavne v zimnom období): 
      Vnútro prevádzkové obslužné komunikácie v areáli spoločnosti a príjazdové cesty sú udržiavané 
vlastnými pracovníkmi a mechanizmami podľa potreby. Priľahlé mestské komunikácie sú čistené, resp. 
v zimnom období sprejazdňované taktiež spoločnosťou Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.   
 
8. Opatrenia pre prípad havárie 

Do zariadenia (zberný dvor) bude preberaný odpad ostatný (zoznam viď. bod č. 9). Pri procese 

zhodnocovania odpadov sa nepredpokladá vznik vážnych havarijných situácií s možnými negatívnymi 

dopadmi na zložky životného prostredia. Pod pojmom havária sa všeobecne rozumie mimoriadna udalosť 

spôsobená ľudskou činnosťou alebo živelnou pohromou, čiastočne alebo úplne neovládaná, časovo a 

priestorovo ohraničená, ktorá má nepriaznivý dopad na život a zdravie ľudí, životné prostredie a na 

hospodárstvo. Havária je aj každá situácia, pri ktorej dôjde k nežiaducemu úniku nebezpečných látok mimo 

prevádzkový alebo manipulačný priestor. 

 

V prípade výskytu havárie a iných mimoriadnych udalostí v zariadení je potrebné podľa ich charakteru 

okamžite informovať: 

- integrovaný záchranný systém: tel. č. 112 

- lekárska pohotovostná služba: č. tel. 155 

- požiarna ochrana: č. tel. 150 

- polícia: č. tel. 158 

- nadriadeného pracovníka Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. 

- Mestský úrad Spišská Belá 

- OÚ, OSŽP v Kežmarku, odbor odpadového hospodárstva 

 

Pomôcky pre prípad spôsobeného drobného znečistenia a havárie: piliny, absorbenty, lopata, metla, hasiaci 

prístroj, rukavice. 

 

Medzi možné havarijné situácie patrí: 

Požiar 

Pre prípad malého lokálneho požiaru sú na týchto miestach viditeľne umiestnené hasiace prístroje, 

ktorých funkčný stav je pravidelne kontrolovaný. V prípade požiaru malého rozsahu hasiacim prístrojom, 

lopatou, pieskom alebo zeminou uhasiť horiace materiály.  

V prípade požiaru väčšieho rozsahu privolať hasičský a záchranný zbor a postupovať podľa pokynov. 

 

Povodeň 

V prípade, že je povodňová aktivita vopred známa, zabezpečiť odvoz oprávnenou organizáciou 

alebo naloženie odpadu na vhodný krytý dopravný prostriedok a ten umiestniť na vyvýšenom chránenom 

mieste  mimo dosahu záplav a chrániť pred odplavením a odcudzením.  
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V prípade, že dôjde k neočakávanému zaplaveniu zariadenia vodou je potrebné plniť pokyny 

privolaných externých záchranných zložiek a predstaviteľov štátnych orgánov. 

 
9.     Zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie je prevádzkovateľ oprávnený 

 Ostatné odpady (O) 
Katalógové číslo Druh odpadu Kategória 

20 01 01 papier a lepenka O 

20 01 02 sklo O 

20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity 
na báze lepenky) 

O 

20 01 04 obaly z kovu O 

20 01 39 plasty O 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 

20 03 07 objemný odpad O 

20 03 08 drobný stavebný odpad O 

 

10.    Rozsah analýzy preberaných druhov  odpadov vo vzťahu k technológii v zariadení  
          Analýza preberaných druhov odpadov nie je potrebná, nakoľko sú v katalógu odpadov podľa Vyhlášky 
MŽP SR č. 365/2015 Z. z. uvedené  ako ostatné odpady (bod č. 9). 
 

11.    Určenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly odpadov 
          Odpad na vstupe bude kontrolovaný vizuálne povereným pracovníkom. 
 
12.    Spôsob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho systému zariadenia  

         Zariadenie na zbernom dvore nemá pozorovací systém. Zberný dvor je vytvorený ako uzatvorený 
systém v ktorom sa odpady skladujú v špeciálnych nádobách odkiaľ nehrozí pri bežnej prevádzke únik 
odpadov do okolia. 
 
 
V Spišskej Belej, dňa 20.02.2020 

 

 

 

 

                                                                                                                             ___________________________ 

                                                 Ing. Jozef Krok 

         konateľ spoločnosti 
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 Mesto Spišská Belá  

                                       

       Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

                       Tel. 052/4680511, fax:052/4680501 

 

Spojový poriadok na hlásenie havárie 

 

 

ORGANIZÁCIA TELEFÓN 

Prevádzkovateľ zberného miesta 0905 825 435 

Mesto Spišská Belá 052/468 05 00 

  

V prípade ohrozenia zdravia pracovníkov  

Rýchla lekárska pomoc: 155, 112 

  

V prípade nebezpečenstva vzniku požiaru  

Ohlasovňa požiarov: 150, 112 

Hasičský zbor Kežmarok:  052/468 19 71 

DHZ Spišská Belá:  052/459 11 50 

  

Hlásenie havárie dotknutým organizáciám  

OÚ, OSŽP Kežmarok: 052/468 00 21 

SIŽP Košice:   055/633 33 14 

Inšpektorát ochrany vôd Košice: 055/633 29 13, 0903 770 174 

SVP, Správa povodia Dunajca a Popradu: 052/774 28 85 

Polícia SR: 158, 112 

Polícia SR, Obvodné oddelenie Spišská Belá: 052/458 13 33 

Mestská polícia Spišská Belá: 052/459 15 55 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva: 052/772 18 43 

  

Poruchové služby:  

Východoslovenská energetika a.s. (VSE): 0800 123 332 

Slovenský plynárenský priemysel:  0850 111 727 

PVPS, a.s.:  052/772 95 48 

 

 

 


