Sprievodca zberu nebezpečného odpadu v obci
Vážený obchodný partner!
Vzhľadom k neustále sa zvyšujúcemu trendu zvyšovania bezpečnostných a legislatívnych nárokov na zber
a prepravu nebezpečného odpadu Vás týmto chceme informovať o podmienkach, ktoré vyžaduje legislatíva
dodržať pri zbere nebezpečného odpadu v obci. V prípade ich nedodržania NIE JE MOŽNÉ daný odpad
prevziať, koncový spracovateľ bez deklarácie odpadu neprijme odpad na zhodnotenie/zneškodnenie a my ako
prepravca ho nedokážeme nikomu odovzdať. V súlade s legislatívou Vás preto žiadame o nevyhnutné
dodržiavanie nasledovných podmienok, ktoré pre Vás ako pôvodcu vyplývajú z požiadaviek legislatívy. (Zákon
č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §25, ods.4 a 5)
1. Všetky tekuté (kvapalné, plynné) nebezpečné odpady MUSIA! byť ZABALENÉ vo vhodnom obale
a OZNAČENÉ! druhom látky, ktorý sa v ňom nachádza. [1]
2. V prípade vzniku nového druhu nebezpečného odpadu, na vlastné náklady pôvodcu vypracovať analýzu
vlastností látky kvalifikovanou osobou. V prípade, že danú látku je možné identifikovať prostredníctvom
karty bezpečnostných údajov (KBÚ),doložiť tento dokument alebo sprievodnú dokumentáciu výrobku
*2+ (V prípade, že občan daný dokument nemá ale je odpad riadne zabalený v obale a označený
výrobcom, vieme byť nápomocní pri vyhľadávaní a zabezpečovaní príslušnej karty bezpečnostných
údajov)
AK občan (pôvodný pôvodca) vyloží nádobu s nebezpečným odpadom, ktorá nie je identifikovateľná,
zodpovednosť prechádza na obec ako pôvodcu a pôvodca zodpovedá za jeho identifikáciu
a zhodnotenie/zneškodnenie. Neoznačený nebezpečný odpad nemôže ostať na mieste zberu NO. Za jeho
bezpečné uloženie a uskladnenie je trestnoprávne zodpovedný pôvodný pôvodca a obec spoločne podľa
§15 zákona č.79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.[3]
Žiadame Vás týmto o informovanie, upozornenie občanov a zabezpečenie aby v deň vývozu nebezpečného
odpadu vykladali len označené obaly s nebezpečnými odpadmi.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

Nebezpečný odpad, ktorý je možné odviesť
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[1] Vhodné obaly – pôvodný obal od výrobcu so štítkom ukážka KBÚ.

[3] Nebezpečný odpad, ktorý nie je možné odviesť

Nevhodné obaly – neoznačené nádoby(ak bola tekutina
preliata do neoznačenej nádoby, označiť druh látky,
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………… ideálne pôvodný štítok prípadne KBÚ

