


Zimný režim (1.10. – 31.3.)
Po – Pia: 9.00 – 17.00 hod.

So: 9.00 – 15.00 hod.

Letný režim (1.4. – 30.9.)
Po – So: 7.00 – 18.00 hod.

ZBERNÉ 
DVORY

Zberné dvory (ZD) slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu. 

Občan môže na ZD doviesť odpad nasledovných druhov a množstiev: - akumulátory do 3 ks len z osobných vozi-
diel - oleje max. do 5 litrov - elektronický odpad (vŕtačky, rádia, mixéry) do 10 ks - elektroodpad (TV a chladničky) 
do 3 ks - žiarivky, neónové trubice do 5 ks - farby do 10 kg - riedidlá do 5 litrov - obaly od použitých farieb, 
riedidiel, olejov do 5 ks obalov - zrkadlo max. 3 ks - drôtené sklo do 2 tabúľ - porcelán do 10 kg - starý nábytok 
do veľkosti cca 1 obývacej steny (odpad je potrebné minimalizovať, t. z. občan je povinný nábytok demontovať  
a takto upravený nábytok odovzdať v ZD) - drevené dvere do 5 ks - drevené okná do 20 ks - plastové okná do 20 
ks - biologicky rozložiteľný odpad (t.j. tráva, lístie, konáre, pne a pod.) (je potrebné, aby občan hrubšie konáre  
a pne pred odovzdaním do ZD minimalizoval). 
Drobný stavebný odpad (odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo 
pre fyzickú osobu - úlomky betónu, zvyšky tehál, dlaždíc, obkladačiek, keramiky, sanita), ktorý nepo-
dlieha ohlasovacej povinnosti stavebnému úradu, resp. vydaniu stavebného povolenia, je spoplat-
nený. Za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je stanovená sadzba 0,015 €. 

Pri odovzdaní niektorého z vyššie uvedeného druhu odpadu v zbernom dvore je občan povinný preukázať sa osobne 
občianskym preukazom.

Je zakázané ukladať akýkoľvek komunálny odpad ku stanovištiam, vrátane objemných odpadov.

Na ZD je zákazné príjimať:
 
• odpadové pneumatiky (za pneumatiky zodpoveda-

jú predajné miesta a pneuservisy);
• odpady zo škváry (výmety z vykurovacích zaria-

dení, ako sú rôzne piecky, krby a i.);
• odpady z azbestu a azbestocementu (strešná kry-

tina – eternit sivý, modrý);
• krytiny z bitúmenového papiera (t.j. asfaltový pa-

pier, resp. lepenka);
• eternitová krytina vlnitá; eternitové zvody zo 

stupačiek a pod.);
• nebezpečné odpady: kyseliny, hydroxidy, zbytky 

chemikálií vrátane neoznačených chemikálií, her-
bicídy, pesticídy, insekticídy, jedy rôznych druhov, 
vrátane otravy na potkany;

• lieky a liečivá zo zdravotnej príp. veterinárnej  

starostlivosti;
• autodiely z nákladných a dodávkových vozidiel;
• pneumatiky z nákladných vozidiel, príp. pracov-

ných strojov;
• akumulátory z nákladných vozidiel, príp. pracov-

ných strojov.

Výnimkou zo zákazu sú odpady:

• sklenená vata;
• zbytky škváry v stavebnom odpade (súčasť 

rekonštrukcie starých striech);
• zbytky bitúmenového papiera, ktoré sú súčasťou 

dreva zo stavieb (povaly, strechy a pod.);
• zbytky asfaltu pri rekonštrukcii chodníkov, cestičiek 

pri rodinných domoch.

Obedňajšia prestávka: 
každý deň v čase 12.30 – 13.00 hod.

Prevádzkový čas (okrem sviatkov):


