
Príloha číslo 1 

 

Zoznam druhov odpadov a množstvá na odovzdanie 

 

Por. 

číslo 

kat. 

číslo názov kategória množstvo/rok 

1. 20 01 01 Papier a lepenka O bez obmedzenia 

2. 20 01 02 Sklo O bez obmedzenia 

3. 20 01 39 Plasty O bez obmedzenia 

4. 20 01 40 Kovy O bez obmedzenia 

5. 20 01 11 Textílie O bez obmedzenia 

6. 20 01 38 Drevo O bez obmedzenia 

7. 20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia N bez obmedzenia 

8. 20 01 25 Jedlé tuky a oleje (z domácností) O bez obmedzenia 

9. 17 99 00 Drobný stavebný odpad O bez obmedzenia 

10. 20 02 01  Biologicky rozložiteľný odpad (z bytov) O bez obmedzenia 

11.  20 01 21  Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N bez obmedzenia 

12. 20 03 07 Objemný odpad O bez obmedzenia 

13. 15 01 05 Kompozitné obaly (tetrapaky) O bez obmedzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha číslo 3  
 

F O R M U L Á R  N Á V Š T E V N Í K A  Z B E R N É H O  D V O R A  
Prevádzka: Zberný dvor Mestského úradu Vrbové, Ul. Gen. M. R. Štefánika, Vrbové 

 

Meno a priezvisko:  

Číslo OP: 

Adresa: 

Vozidlo (+ prívesné vozidlo) EVČ: 
 

DRUH A MNOŽSTVO ODPADU 

 kat. číslo názov množstvo v m3 hmotnosť v kg 

1. 20 01 01 Papier a lepenka     

2. 20 01 02 Sklo      

3. 20 01 39 Plasty      

4. 20 01 40 Kovy     

5. 20 01 11 Textílie      

6. 20 01 38 Drevo  (nábytky)     

7. 20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia     

8. 20 01 25 Jedlé tuky a oleje (z domácností)     

9. 17 99 00 Drobný stavebný odpad      

10.  20 02 01  Biologicky rozložiteľný odpad (z bytov)     

11. 20 01 21  Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť      

12. 20 03 07 Objemný odpad   

13. 15 01 05 Kompozitné obaly (tetrapaky)   
 
 

Druh odpadu a množstvo uviesť do príslušnej kolónky v m
3
 (kg). 

Za číselnú hodnotu množstva odpadu uveďte mernú jednotku vyjadreného množstva. 
 

Návštevník prehlasuje, že sa oboznámil so znením prevádzového poriadku a predpismi zberného dvora 
a súhlasí s podmienkami, ktoré prevádzkový predpis stanovil. 
 
V súlade s ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov návštevník 

zberného dvora dáva Mestskému úradu Vrbové súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených 

vo Formulári návštevníka za účelom evidencie odpadov. Návštevník zberného dvora poskytuje svoj 

súhlas na dobu neurčitú. 
 
 
 
Podpis pôvodcu odpadu: ............................ ................................  Dátum:....................................... 

 
Poznámka obsluhy ZD: 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis preberajúceho pracovníka: .......................................................... 



Oboznámenie a informovanie osôb - návštevníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci (BOZP) a ochrane pred požiarmi (OPP) 
 
 
Vážený návštevník zberného dvora. 
 

§ 6 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, stanovuje povinnosť 

právnickým osobám  „Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia 

všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho 

priestoroch.“. Súčasne § 4 ods. e)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení 

neskorších predpisov, stanovuje: e) zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane 

pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby  

zdržujú v jej objektoch a priestoroch. 
 
Žiadame Vás v záujme vlastnej bezpečnosti dodržiavať nasledovné pokyny a svojím podpisom 
potvrdiť, že ste boli oboznámení s nasledovným: 

 

• svoj úmysel vstúpiť do priestorov zberného dvora (ďalej len ZD) hláste službukonajúcemu 
zamestnancovi ZD, kde sa preukázateľne oboznámite s týmto dokumentom.  

• pohyb v ZD je možný  výhradne v sprievode zamestnanca ZD (pri chôdzi zvýšte opatrnosť 

najmä v zimnom období, kedy aj napriek údržbe nie je možné 100%-tne zabezpečiť povrch 

proti pokĺznutiu),  
• pri pohybe vozidlom dodržujte predpísanú rýchlosť (max.5 km/hod.),   
• zvýšte opatrnosť pri jazde v areáli,   
• venujte zvýšenú pozornosť chôdzi v priestoroch  ZD   
• objemný odpad musí byť rozobratý mimo areál ZD   
• pri dvíhaní bremien dbajte na správny postup,  

• odpad ukladajte výhradne na miesta určené zamestnancom ZD,  

• je zakázané pohybovať sa v priestoroch, kde sa vykonáva manipulácia s materiálom – 

odpadom, kde sa pohybujú pracovné stroje a zariadenia. Vaša nepozornosť alebo 

nepozornosť zo strany obsluhy týchto strojov, môže byť zdrojom vzniku závažného úrazu,  
• dodržiavajte pokyny uvedené na bezpečnostných tabuľkách a značkách, riaďte sa 

pokynmi zamestnancov ZD,   
• v prípade, že by sa Vám stal úraz, ohláste to bezodkladne službukonajúcemu 

zamestnancovi zberného dvora   
• v celom areáli ZD je prísny zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom (okrem 

vyhradených priestorov)  
• zistenie požiaru bezodkladne ohláste službukonajúcemu zamestnancovi ZD.  

 
Potvrdzujem svojim podpisom, že som prečítal (-a) poučenie a uvedomujem si povinnosti 

dodržiavať pokyny uvedené v tomto poučení, ako aj možných následkov, ak nedodržím 
bezpečnostné pokyny. 

 

 

Dátum Meno a priezvisko osoby, ktorá sa zdržuje v areáli Podpis poučenej osoby 

    
 


