
Zberný dvor odpadov Ružomberok 
 

Zberný dvor sa nachádza v areáli Technických služieb 
Ružomberok a.s. na Pivovarskej ulici č.9. Občania 
(fyzické osoby) s trvalým pobytom v meste 
Ružomberok sem môžu bezplatne ukladať vlastný 
vyseparovaný odpad.  
 
Drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad je 
možné uložiť v množstve do 150 kg ročne za 1 
osobu, maximálne však 500 kg na jednu bytovú 
jednotku. Odpad uložený nad stanovený rámec je 
spoplatnený podľa aktuálneho cenníka. Drevený odpad 
(skrine, komody a pod.) je vhodné pred uložením 
rozobrať na menšie časti a odstrániť separovateľné 
zložky (sklo). 
 
Ostatné zložky separovaného zberu (plast, papier, 
sklo, tetrapack a kovové obaly), pneumatiky, drevnú 
hmotu (odrezky zo stromov a kriakov), zelený odpad zo 
záhrad, akumulátory a batérie, použité oleje, 
elektrospotrebiče a svetelné zdroje môžu občania 
ukladať  na zbernom dvore bezplatne. 
 
Zber biologicky rozložiteľného zeleného odpadu zo 
záhrad je mimo priestoru zberného dvora realizovaný 
systémom pravidelného vývozu hnedých zberných 
nádob na bioodpad. 
 
Zber elektroodpadu mimo zberného dvora bude 
realizovaný veľkokapacitnými kontajnermi 2-krát ročne. 
Umiestnenie kontajnerov bude zverejnené na stránke 
mesta Ružomberok. 
 
Tieto pravidlá sú stanovené mestom Ružomberok a sú 
zverejnené na oficiálnej stránke: www.ruzomberok.sk. 
 

Aké odpady je možné na zbernom dvore 
odovzdať? 

Drobný stavebný odpad: nepotrebný stavebný 
materiál, staré tehly, umývadlá a toaletné misy, 
obkladový materiál, dlažba, strešná krytina. 
 
Objemný odpad: akýkoľvek nábytok, koberce, linoleá, 
matrace, staré lyže, trubky, zariadenie domácnosti.  
 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia: 
chladničky, mrazničky, televízory, počítače a príslušen-
stvo, vysávače, práčky a sporáky, domáce spotrebiče a 
elektrické náradie a iné elektronické zariadenia. 
 
Odpadové oleje: motorové, hydraulické a prevodové 
oleje, použité oleje z fritéz. 
 
Opotrebované batérie a akumulátory: autobatérie, 
olovené a alkalické akumulátory všetkých druhov 
a veľkostí. 
 
Žiarivky, žiarovky a výbojky: lineárne a kompaktné 
žiarivky, sodíkové a ortuťové výbojky, žiarovky,  rôzne 
svetelné zdroje. 
 
Opotrebované pneumatiky: všetky druhy pneumatík 
od automobilov, motocyklov, plášte od bicyklov. 
 
Nebezpečné odpady z domácností: prázdne obaly 
od náterových hmôt, zvyšky farieb a riedidiel a iných 
chemikálií. 
 
Kovový odpad: rôzne kovové konštrukcie, kovové 
obaly, plechy, konzervy. 

 

 

 

 

 

 

Systém zberu biologického odpadu (BIO) 

V náväznosti na novelu zákona č. 223/2001 Z. z. o 
odpadoch a na úpravu VZN č. 2/2013 mesta 
Ružomberok zaviedlo mesto v r. 2013 triedený 
zber biologického odpadu (BIO) a biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). 
 
Z uvedeného vyplýva povinnosť občanov separovať a 
spracovať zložku BIO - zelený odpad zo 
záhrad jedným z nasledovných spôsobov: 
 
- kompostovať vo vlastnom kompostovacom zariadení, 
- odviezť na vlastné náklady na zberný dvor, 
- uložiť do kompostovateľných (odpad v plastových 
vreciach nebude vyvezený) vriec prípadne voľne do 
určenej nádoby na bioodpad. 
 
V roku 2019 prevzalo mesto Ružomberok kompletnú 
agendu týkajúcu sa zvozu bioodpadu pod 
novovytvorené Komunálne služby Ružomberok. 
Technické služby Ružomberok, a.s. preto už daľej 
nezabezpečujú činnosti súvisiace so zvozom hnedých 
nádob na bioodpad.  

Prevzatie nádoby, reklamáciu prípadne harmonogram 
vývozu prosíme riešte s oprávnenou osobou pre 
činnosti súvisiace s bioodpadmi – pán Martin 
Kralovenský (0908 220 763). Vias informácii nájdete 
na stránke mesta Ružomberok (občan / technická 
správa mesta / odpadové hospodárstvo). 

Prevádzková doba zberného dvora odpadov                   
Pivovarská 9, Ružomberok 

Pondelok 10.00 - 16.00 

Streda 10.00 - 16.00 

Piatok 10.00 - 16.00 

Sobota   9.00 - 15.00 

Nedeľa   9.00 - 15.00 


