Zberný dvor Varín
V obci Varín je v prevádzke zberný dvor (ZD) na odovzdávanie zložiek komunálneho odpadu kategórie „Ostatný
odpad“ (ktorý neobsahuje škodliviny alebo nebezpečné časti alebo ktorý svojím zložením nie je nebezpečný) od
obyvateľov obce Varín (resp. od poplatníka poplatku). Prevádzkovateľom ZD je Obec Varín. Zberný dvor je
umiestnený na pozemku obce - za cestným mostom nad riekou Varínka, na adrese Varín, Pod Vajánkom 1074.
Zberný dvor je pre verejnosť (t. j. obyvateľov Varína) otvorený v stredu od 15.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 09.00
do 12.00 hod., a len v tomto čase je možné odpady odovzdať.
Základné informácie a pokyny k prevádzke zberného dvora
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Za odovzdaný odpad sa neplatí okrem drobného stavebného odpadu, za ktorý sa platí poplatok za množstvový
zber (t. r. 0,020 eura za 1 kg DSO).
Na zbernom dvore má službu jeden zamestnanec obce, u ktorého sa obyvateľ musí najskôr ohlásiť. Eviduje
každého, kto má záujem odpad odovzdať na zberný dvor.
Pre identifikáciu pôvodcu alebo držiteľa odpadu sa, na žiadosť zamestnanca, treba preukázať dokladom
s fotografiou a prípadne aj dokladom o zaplatení poplatku (miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady) Obci Varín.
Zamestnanec usmerňuje a poučí obyvateľa, ktorý odpad môže odovzdať, t. z. ktorý odpad sa môže na zberný
dvor prijať (v tejto veci za obec rozhoduje zamestnanec, nie jej obyvateľ).
Zamestnanec osobu, ktorá odpad odovzdáva a jeho adresu, zapíše do prevádzkového denníka a následne aj druhy
a váhu odovzdaného odpadu. U každého druhu odovzdaného odpadu (zložky odpadu) sa zisťuje jeho hmotnosť,
ktorú zamestnanec zapisuje a eviduje podľa právnych predpisov.
Dopravné vozidlo a/alebo príručné vozidlo (vozík, kára) sa po príchode na ZD najskôr odváži na váhe mostového
typu spolu s nákladom odpadu.
Zisťuje sa hmotnosť každej zložky odpadu zvlášť, a aj odpadu, ktorý bol osobne prinesený (prípadne sa odhadne
jeho hmotnosť)
Skontroluje sa druh odpadov a ich čistota a zamestnanec usmerní obyvateľa ako a kde má jednotlivé druhy
odpadu uložiť, prípadne aj dotriediť.
Odpady do príslušných zberných kontajnerov alebo nádob ukladá obyvateľ podľa pokynov službukonajúceho
zamestnanca obce.
Odpady odovzdáva obyvateľ osobne, nie prostredníctvom dieťaťa (pohybujú sa tu motorové vozidlá a
manipuluje sa s ťažkými a veľkorozmernými odpadmi).
Pri odchode sa prázdne vozidlo opäť odváži (zistí sa celková hmotnosť odovzdaného alebo prijatého odpadu).
Obyvateľ, v prípade odovzdaného DSO zaplatí v hotovosti podľa jeho zistenej hmotnosti (zamestnanec vydá
príjmový pokladničný doklad na príslušnú sumu).
Zamestnanec dá pokyn na odchod, po ktorom obyvateľ môže zberný dvor opustiť.
O odpade, ktorý zamestnanec nie je oprávnený od obyvateľa prevziať, urobí zápis spolu s uvedením pôvodcu
alebo držiteľa takéhoto odpadu.
Jednotlivé zložky komunálneho odpadu sa ukladajú do zberných kontajnerov, zberných nádob, zberného vaku
(big-bag) a na miesto určené obcou (napr. v prístrešku ZD)

Na zbernom dvore rešpektujte, prosím, pokyny zamestnanca obce a príslušné zákazy









Osoby prítomné na zbernom dvore sú povinné dodržiavať bezpečnostné pokyny pri práci (manipulácii s
odpadom) a protipožiarne opatrenia.
Na zbernom dvore je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
Deťom a maloletým osobám je zakázané vstupovať na zberný dvor.
Obyvateľ obce, ktorý odovzdáva odpady, sa nezdržiava na zbernom dvore dlhšie ako je potrebný čas na
vybavenie formalít a uloženie odpadu do zberného kontajnera alebo na určené miesto.
Zakázané je odpady uložené na zbernom dvore neoprávnenou osobou rozoberať alebo s nimi inak manipulovať.
Na zberný dvor nie je možné prijať odpad, ktorý obsahuje škodliviny alebo je inak nebezpečný alebo infekčný
(napr. azbest, eternit, uhynuté zvieratá)
V prípade naplnenia kapacity príslušného zberného kontajnera alebo nádoby, zamestnanec má právo ďalší takýto
odpad neprevziať až do vyprázdnenia kontajnera.
Uloženie odpadu mimo zberný dvor sa považuje za uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou,
čo je podľa zákona o odpadoch priestupok, za ktorý obec môže uložiť pokutu do 1 500 eur.

Zložky komunálneho odpadu a iný odpad, ktorý možno odovzdať alebo sa zhromažďuje na zbernom
dvore a množstvo, ktoré možno odovzdať:
ODPADOVÝ PLAST len ako biely polystyrén - stavebný, v množstve bez obmedzenia, prípadne
podľa naplnenia kapacity zbernej nádoby (zberného vaku)
OBALY Z PLASTOV biely obalový polystyrén (z nábytku, elektrozariadení a iný napr. výplňový), v
množstve bez obmedzenia, prípadne podľa naplnenia kapacity zbernej nádoby
PLASTY A OBALY Z PLASTOV ukladajú sa do žltého 1100 l kontajnera (slúži hlavne pre prípad, že
odovzdávaný odpad nie je správne vytriedený alebo na jeho dotriedenie)
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD ako zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky
vytriedený od iných druhov odpadov, množstvo bez obmedzenia a podľa naplnenia veľkokapacitného
kontajnera (platí sa poplatok)
BETÓN („čistý“ bez prímesí) množstvo bez obmedzenia a podľa naplnenia veľkokapacitného
kontajnera (platí sa poplatok)
PAPIER A LEPENKA ukladá sa do modrého 770 l kontajnera (slúži hlavne pre prípad, že
odovzdávaný odpad nie je správne vytriedený alebo na jeho dotriedenie)
SKLO BIELE, FAREBNÉ ukladá sa do zeleného 770 l kontajnera (slúži hlavne pre prípad, že
odovzdávaný odpad nie je správne vytriedený alebo na jeho dotriedenie)
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY (KOMPOZITY)
ukladá sa do oranžového 1100 l kontajnera (slúži hlavne pre prípad, že odovzdávaný odpad nie je
správne vytriedený alebo na jeho dotriedenie)
OBALY Z KOVU ukladá sa do červeného 1100 l kontajnera (slúži hlavne pre prípad, že odovzdávaný
odpad nie je správne vytriedený alebo na jeho dotriedenie)
ŽELEZO A INÉ KOVY bez obmedzenia – ukladá sa do otvoreného zberného kontajnera
ŠATSTVO A TEXTÍLIE možno odovzdať ako
1. použiteľné - sa zhromažďujú zvlášť, odovzdať treba v uzatvorenom balíku (napr. zviazané vo vreci)
2. nepoužiteľné sa odovzdá ako objemný odpad
JEDLÉ OLEJE A TUKY: použitý kuchynský olej, môže byť zmes rastlinných olejov v plastovej fľaši
s objemom max. 5 litrov. Olej má byť bez zvyškov potravín (precedený alebo prefiltrovaný) a bez
príchutín (napr. marinády)
BATÉRIE A AKUMULÁTORY (prenosné batérie a akumulátory, gombíkové batérie)
VYRADENÉ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA, ktoré neobsahujú nebezpečné
časti treba odovzdať oddelene:
1. elektrospotrebiče (zariadenia na chladenie, pranie, čistenie, varenie, záhradná technika a pod. napr.
záhradná technika na benzín nie je elektroodpad)
2. elektroniku (informačné technológie – TV, PC a príslušenstvo a pod.)
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD zelený odpad zo záhrad (aj drevnú hmotu zo stromov
a kríkov s dĺžkou max. 1,5 m a hrúbkou cca do 12 cm)
OBJEMNÝ ODPAD sa odovzdáva zvlášť ako:
1. drevo
2. ostatný objemný odpad
Množstvo na odovzdanie je 2 m3 na domácnosť a rok. Nábytok treba rozložiť alebo vhodným spôsobom
rozdeliť na menšie kusy.
PNEUMATIKY možno odovzdať až po udelení súhlasu okresným úradom životného prostredia
a uzatvorení zmluvy s príslušnou organizáciou.

