Zberný dvor pri TS mesta Hnúšťa
IČO: 00151149

IČDPH:SK2020470386

č.t.: 0475423113

Spoločnosť Technické služby mesta Hnúšťa v snahe zlepšovať služby občanom mesta
Hnúšťa od februára 2021 otvorila novú prevádzku zberného dvora na ulici Kotlište 980,),
kde možno odovzdať nasledovné druhy odpadov:

Drobný stavebný odpad
odpad z prestavby bytov a rodinných domov vykonávaných na základe ohlásenia
drobných stavebných úprav, ktoré je vydávané na MsÚ – zmesi betónu, tehál, obkladačiek,
dlaždíc, WC misy, umývadlá a podobne.

Objemný odpad
starý nábytok, koberce veľkých rozmerov, okná bez skla, dvere bez skla, zárubne, použité
pneumatiky z osobných áut.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
pokosená tráva, lístie, konáre - tento druh odpadu musí byť odovzdaný oddelene od
ostatných odpadov biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad jedlé oleje a
tuky šatstvo, textílie.

Separovaný zber
•
•
•
•

PET fľaše, kovové obaly a tetrapacky,
Sklo,
Papier,
Kovy.

Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:
•
•
•

komunálny odpad,
odpad z rozobratých dopravných prostriedkov,
nebezpečný stavebný odpad (azbestová strešná krytina, azbestové rúry).

Prevádzková doba Zberného dvora:
Pracovné dni:
09.00 – 13.30 hod.
Sobota:
09.00 - 12.00 hod.
Nedeľa: zatvorené
Štátom uznané sviatky: zatvorené

Mimo prevádzkovú dobu Zberného dvora je zakázané ponechávať odpad pri bráne
Zberného dvora. Priestor Zberného dvora je monitorovaný priemyselnou kamerou.

Podmienky prijatia odpadu
1. Osoba, ktorá chce odpad odovzdať na zberný dvor, musí byť obyvateľom
mesta Hnúšťa a musí mať uhradený poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
2. Na zberný dvor sa môžu v prevádzkovej dobe odovzdávať len vytriedené
zložky
komunálneho
odpadu(„KO“),
ktoré
sú
uvedené
v
prevádzkovom poriadku v časti „Zoznam druhov odpadov“.
3. Na zberný dvor môžu vytriedené zložky komunálneho odpadu odovzdávať
iba fyzické osoby , fyzické osoby podnikatelia a právnické subjekty – odpad
z katastrálneho územia mesta Hnúšťa.
4. Držitelia odpadu sú povinní ihneď pri vstupe na zberný dvor ohlásiť sa
obsluhe zberného dvora a na vyzvanie obsluhou zberného dvora preukázať
hodnoverným spôsobom svoju totožnosť (napr. vlastným občianskym
preukazom, pasom) a svoj vzťah k nehnuteľnosti (napr. list vlastníctva,
nájomnú zmluvu, stavebné povolenie), z ktorej pochádzajú prijímané
odpady. Na vyžiadanie obsluhy je držiteľ povinný predložiť doklad o úhrade
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Do areálu zberného dvora je zakázané dovážať iný ako určený separovaný
odpad.
6. Vyseparovaný odpad môže občan ukladať len na vyhradené miesta pre ten
ktorý odpad a to na základe pokynov zodpovedného pracovníka zberného
dvora.

Vypracoval : Ing. Michal Slatinský
riaditeľ TS mesta Hnúšťa

