Zberný dvor odpadov

Aké odpady je možné odovzdať?

Zberný dvor sa nachádza v areáli Technických služieb
Ružomberok a.s. na Pivovarskej ulici č.9.

Triedené zložky komunálneho odpadu: plasty,
papier, sklo, tetra-pack, kovy.

Fyzická osoba – občan s trvalým alebo prechodným
pobytom na území Mesta Ružomberok v prípade
potreby môže mimo harmonogramu zberu a
prepravy veľkoobjemový odpad odovzdať bezplatne
na zberný dvor na základe predloženia občianskeho
preukazu v množstve 150 kg/osoba/rok, maximálne
však do 500 kg na jednu bytovú jednotku za rok.
Objem odpadu uloženého nad stanovený limit je
spoplatnený podľa aktuálneho cenníka. Toto
množstvové opatrenie sa netýka vytriedených
komodít – sklo, plasty, papier, biela technika,
elektro-odpad, žiarivky, výbojky, kovy a pod. (§7,
VNZ 9/2016).

Drobný stavebný odpad: odpad zo stavebných prác,
na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo
ohlásenie stavby. Zaraďujeme sem drobné zmesi
betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky,
vrátane keramických zriaďovacích predmetov
(umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva,
stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a
pod. Nepatrí sem stavebný odpad s obsahom
nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a pod.

Otváracie hodiny zberného dvora:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

10:00 – 16:00
Zatvorené
10:00 – 16:00
Zatvorené
10:00 – 16:00
09:00 – 15:00
Zatvorené

Objemný odpad: koberce, linoleá, matrace,
zariadenie domácnosti, čalúnený nábytok a pod.
Drevo: nábytkové drevo, palety, debny, odrezky,
drevotrieskové a OSB dosky. Nábytok je vhodné
pred uložením rozobrať na menšie časti a odstrániť
separovateľné zložky (sklo, kovy a pod.). Nepatrí
sem čalúnený nábytok.
Elektro-odpad: chladničky, mrazničky, televízory,
počítače a príslušenstvo, vysávače, práčky a sporáky,
domáce spotrebiče a elektrické náradie a iné
elektronické zariadenia.
Svetelné zdroje: žiarivky, žiarovky a výbojky,
sodíkové a ortuťové výbojky a rôzne iné svetelné
zdroje.

Nebezpečné odpady z domácností: prázdne obaly
od náterových hmôt, zvyšky farieb a riedidiel a iných
chemikálií. Chemické látky a zlúčeniny z chemických
laboratórií neodoberáme.
Odpadové oleje: motorové, hydraulické
prevodové oleje, použité oleje z fritéz.

a

Batérie a akumulátory: autobatérie, olovené a
alkalické akumulátory všetkých druhov a veľkostí.
Pneumatiky: všetky druhy pneumatík od
automobilov, motocyklov či bicyklov. Zároveň platí
aj to, že opotrebené pneumatiky môžu občania
odovzdať u ľubovoľného distribútora pneumatík
bezplatne.
Biologicky-rozložiteľný odpad: tráva, lístie, odrezky
konárov a pod. Zber biologicky rozložiteľného
zeleného odpadu zo záhrad je mimo priestoru
zberného dvora realizovaný systémom pravidelného
vývozu hnedých zberných nádob na bioodpad –
zabezpečujú Komunálne služby mesta Ružomberok
(http://www.ksruzomberok.sk/).

