
– všetky druhy triedeného odpadu – papier, plasty, kov, sklo, obaly z kovov, viacvrstvo-
vé materiály (tetrapaky);
– bioodpad – tráva, konáre max. do 1 m a hrúbky 5 cm (250 kg na domácnosť za rok),
– nebezpečný odpad – občania – nepodnikatelia (farby a pod.) – v originálnych obaloch 
so zreteľným označením ich názvu;
– elektroodpad;
– jedlé oleje a tuky;
– pneumatiky z osobných motorových vozidiel – 4 ks na domácnosť – len do 30. 06. 2016!

 	Prevádzková doba zberného dvora
Pondelok – Piatok: od 6.00 – 14.00 hod.
Sobota, Nedeľa:  zatvorené
Na Vaše prípadné otázky Vám radi odpovieme na klientskom centre strediska odpadové-
ho hospodárstva Technických služieb, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín.

 	Telefonické kontakty
Poruchy verejného
osvetlenia:  043 / 5864905 (nepretržite), 0918 500 092;
Správa cintorínov: 043 / 5863811 (pracovné dni od 6-14 hod.), 0918 500 094;
Stredisko verejnej zelene: 043 / 5863867 (pracovné dni od 6-14 hod.), 0905 593 871;
Zimná údržba:  043 / 5864905 (nepretržite);
Stredisko odpadového hospodárstva a predkládková 
stanica v Širokej:  043 / 5864905 (nepretržite), 0905 641 008;
Tento informačný leták je možné nájsť na internetových stránkach www.tsdk.sk a www.
dolnykubin.sk.

 	Zber papiera za protihodnotu
Realizácia zberu bude prebiehať formou odovzdania papiera priamo obsluhe zberového 
vozidla.

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy, kartón, lepenka. Papier musí byť zviazaný špagátom, 
nie v krabiciach. OSOBITNE ULOŽENÝ PAPIER, OSOBITNE  KARTÓN.

 	Pomer výmeny
5 kg papiera – 1 ks toaletného papiera 2 kg papiera – 1 bal. hygienické vreckovky

Lokalita 1. štvrťrok 2. štvrťrok

M. Bysterec, B. Lehota 2. 2. 3. 5.

Medzihradné, Banisko 9. 2. 10. 5.

Kňažia, Mokraď, Záskalie 16. 2. 17. 5.

Bysterec 23. 2. 24. 5.

Brezovec 25. 2. 26. 5.

Staré mesto 1. 3. 31. 5.

www.tsdk.sk

I. okruh – 1. streda v mesiaci Lokalita

Január
7. 1.

Február
3. 2.

Marec
2. 3.

Apríl
6. 4.

Máj
4. 5.

Jún
1. 6.

Záskalie, 
Mokraď, Kňažia, Jelšava, 

Medzihradné, Srňacie

II. okruh – 2. streda v mesiaci Lokalita

Január
13. 1.

Február
10. 2.

Marec
9. 3.

Apríl
13. 4.

Máj
11. 5.

Jún
8. 6.

ČSA, M. R. Štefánika, 
Sládkovičova, 

S. Nováka, Radlinského, 
Staničná, Alej Slobody, 
Hviezdoslavovo nám., 

Gäcelská cesta, 
Beňovolehotská, Malý 
Bysterec, Matúškova, 
Jánoškova, Slnečná, 

Železničiarov, 
Bernolákova

Od bytových domov sa triedený odpad zbiera zo zberných nádob umiestnených 
na verejných priestranstvách týždenne v dňoch:
Pondelok   – zber plastov a kovov
Štvrtok     – v letných mesiacoch máj, jún, júl, august, september
Streda     – zber papiera
Posledný týždeň v mesiaci – zber skla

	Biologický odpad
Pôvodcovia biologického odpadu zo záhrad, parkov, sadov majú možnosť odpad zneško-
dňovať prednostne vo vlastných kompostovacích zariadeniach, cudzích kompostovacích za-
riadeniach po dohode s jej vlastníkom, alebo odovzdaním na zberný dvor zriadený na Technic-
kých službách, na Mokradi, za podmienok stanovených prevádzkovateľom zberného dvora. 
Občania mesta môžu odovzdať tento odpad v množstve 250 kg na domácnosť za rok.

	Zberný dvor
Sídlo zberného dvora sa nachádza v areáli spoločnosti Technické služby, Nábrežie Oravy 
627/1 v Dolnom Kubíne, mestská časť Mokraď.
V rámci budovania komplexného systému nakladania s odpadmi v meste Dolný Kubín  
a za účelom vytvorenia podmienok pre zber komodít, ktoré je potrebné oddeľovať od zme-
sového komunálneho odpadu prevádzkuje spoločnosť Technické služby ZBERNÝ DVOR.

	Zoznam druhov zbieraných odpadov 
 (BEZPLATNE):
– drobný stavebný odpad (ďalej len DSO) – len do 30. 06. 2016!
– objemný odpad – bezodplatne v akomkoľvek množstve, na základe Občianskeho 
preukazu občana mesta Dolný Kubín s trvalým, alebo prechodným pobytom – len do 
30. 06. 2016!

www.tsdk.sk

mesto Dolný Kubín

2016
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HARMONOGRAM 
vývozu komunálneho odpadu a triedeného 

zberu na 1. polrok 2016



	Zmesový komunálny odpad (ďalej len „KO“) je odpad z domácností vznika-
júci na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, 
ktorých pôvodcom je právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov 
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností  tvoriacich predmet podnikania.

 Bežný odpad z domácnosti, ktorý nie je možné vytriediť.
 Triedený odpad, stavebný odpad a odpad s obsahom škodlivín.

Vývoz KO zo 110 l alebo 240 l zberných nádob od rodinných domov
Termín vývozu zmesového komunálneho odpadu v meste je realizovaný podľa označe-
ných zberných nádob farebnými nálepkami:

Dni vývozu podľa lokalít sú určené nasledovne:

	Objemný odpad – zmena oproti roku 2015.
Objemným odpadom sa rozumie odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nevojde do bežných 
zberných nádob.

 Starý rozobraný nábytok, okná v rozobratom stave, dvere, rúry, bytové jadrá, ko-
berce, sanita...

 Elektro odpad, tráva, konáre, lístie, farby, oleje, chemikálie...
Zber objemného odpadu od rodinných a bytových domov v meste a mestských častiach 
bude realizovaný v 1. polroku 2016 v mesiaci apríl. Zber v celom meste sa bude realizovať 
prostredníctvom veľkoobjemných kontajnerov. 
O termínoch zberu a miest pristavenia kontajnerov bude mesto informovať prostredníc-

	Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác 
zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby.

 Omietky, tehly, betón, keramika, dlaždice, obkladačky, WC misy, umyvadlá.
 Staré okná, bytové jadrá, polystyrén, zmiešaný odpad s iným druhom odpadu...

Zber a preprava DSO od fyzických osôb bude zabezpečená v 1. polroku 2016 prostred-
níctvom veľkoobjemových zberných kontajnerov, spoločne s objemným odpadom, v me-
siaci apríl.
Mesto umožňuje v 1. polroku 2016 fyzickej osobe – občanovi – pôvodcovi DSO v prípade 
potreby, mimo harmonogramu, odovzdať DSO (vytriedený) v zbernom dvore Technic-
kých služieb v objeme 1 m3 (500 kg) na domácnosť na 1. polrok 2016, na základe predlo-
ženia preukazu totožnosti. Odpad privezený nad uvedený limit bude spoplatnený.
DSO je zakázané ukladať na verejné priestranstvá, ku kontajnerom a nádobám na trie-
dený zber!

Vývoz 1 100 l zberných nádob od bytových domov
Vývoz zmesového komunálneho odpadu je realizovaný 2 x týždenne v dňoch:
Pondelok: sídliská Banisko, Brezovec, Bysterec, ul. Aleja Slobody, Matúškova, J. Hollého.
Utorok: ul. M. R. Štefánika, Obrancov mieru, Ťatliakova, mestská časť Kňažia a Srňacie.
Štvrtok: ul. Aleja Slobody, Obrancov mieru a mestská časť Kňažia.
Piatok: sídliská Banisko, Brezovec, Bysterec, ul. M. R. Štefánika, Matúškova, Ťatliakova.

	Šatstvo a textílie
Zber šatstva a rôznych textílií je realizovaný v meste Dolný Kubín zbernými nádobami, 
okrovej farby, rozmiestnenými po jednotlivých sídliskách a v mestských častiach, alebo 
občan má možnosť doviezť použité šatstvo a textil v čistom stave a zabalený do Zberné-
ho dvora v areáli Technických služieb na Mokradi.

 – zelená – vývoz odpadu každý kalendárny týždeň

 – žltá – vývoz odpadu 1 x za každý kalendárny mesiac 
 – červená – vývoz odpadu každý párny kalendárny týždeň 

Utorok: ul. Fučíkova, M. Uhra, Bohúňova, MDD, MDŽ, Gen. Svobodu, Zochova, Lopušná, 
Beňovolehotská, Železničiarov, Bernolákova, Nemocničná, Staničná, Kocmáľ, Mokra-
ďská, Nábrežie Oravy.
Streda: ul. Medzihradská, E. Hroboňovej, M. Hamuljaka, Šmidkeho, J. Bottu, Na Kopanici, 
M. Urbana, Radlinského, Matúškova, Janoškova, Hviezdoslavovo nám., ul. 28. októbra, 
Nábrežie Oravy – Kňažia, Kalinova, kpt. Jaroša, kpt. Nálepku, 9. mája, Na záhumní, 
J. A. Komenského, Pod Dúbravou, Vodárenská, Pod Čereňou, Kňažská.
Štvrtok: ul. S. Nováka, Gäcelská cesta, Kohútov sad.
Piatok: ul. A. Halašu, Severná, Timravina, Rybárska, Záskalická, Jilemnického, 29. augus-
ta, Nad brehmi, Hôrky, Bysterecká, Obrancov mieru, Na Lánoch, M. Hattalu, Dukelských 
hrdinov, Ľ. Štúra, M. Gäceka, ČSA, A. Slobody, A. Sládkoviča, M. R. Štefánika, Slnečná, 
Družby, J. Gagarina, Tulská, Jelšavská.

tvom dostupných informačných systémov (internetová stránka mesta, Technických slu-
žieb, s. r. o., letákov atď.)

Je zakázané ukladať objemný odpad k nádobám na komunálny odpad a separovaný 
odpad pri bytových domoch a na verejné priestory!
(porušenie VZN č. 6/2012 mesta Dolný Kubín o nakladaní s komunálnymi odpadmi).

Okrem vyhradeného polročného zberu objemného odpadu, môže občan objemný od-
pad priviesť do zberného dvora Technických služieb, s. r. o. bezplatne!

 Rozobrané elektrospotrebiče.
ELEKTROODPAD môže občan mesta odovzdať na ZBERNOM DVORE Technických slu-
žieb mesta a to BEZODPLATNE! Každý pracovný deň od 6:00-14:00 hodiny.

www.tsdk.sk

	Nebezpečný odpad
 Rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, oleje a tuky, 

brzdové kvapaliny, farby, lepidlá, živice, batérie a akumulátory.
 Nebezpečný odpad od podnikateľských subjektov a odpad neznámeho zloženia  

a pôvodu.
Zber nebezpečných odpadov v maximálnom množstve 5 kg na osobu, bude realizovaný 
1x v 1. polroku 2016. Všetky nebezpečné odpady sa musia nachádzať v obaloch so zre-
teľným označením ich názvu.
Použité prenosné batérie a akumulátory možno odovzdať aj na predajných miestach  
u distribútora batérií a akumulátorov, alebo na Zbernom dvore Technických služieb.
Termín zberu nebezpečného odpadu bude včas oznámený prostredníctvom letákov, 
médií a tlače.

	Elektroodpad
 Televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, vi-

deá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, 
ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atd.

	Triedený odpad 
Zbierané – triedené zložky odpadu v meste:

	Sklo

	Papier

	Plast a kov

	Šatstvo a textílie

Drôtené sklo, keramika, autosklo, 
porcelán, zrkadlá, uzávery z fliaš, 

žiarovky, silne znečistené sklo

Hygienicky závadný papier, 
(plienky), celofán, 

uhlový papier a pod.

Molitan, linoleum, plastové obaly
znečistené motorovými olejmi

Odevy znečistené

Sklené fľaše, poháre, obaly 
a predmety zo skla, okenné sklo

Noviny, časopisy, knihy, 
kancelársky papier, kartón, 
tetrapakové obaly, letáky, 
katalógy, papierový obal

PET fľaše (stlačené), fólie, tašky, 
vrecká, fľaše od kozmetických 
a čistiacich prostriedkov, flaše 
od sirupov, nápojov a jedlých 
olejov (stlačené), plechovice, 

konzervy, alobal, kovové 
a hliníkové obaly z nápojov, 
tégliky od jogurtov, plastové 

nádoby a hračky

Textil, šatstvo
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OBALY z papiera (kartónové obaly), lepenku je potrebné ukladať do nádob 

na SZ v rozobratom stave. NETRHAŤ!

 

	Termín a spôsob zberu vytriedeného odpadu – vrecový zber 
 v mestských častiach
Od rodinných domov sa triedený odpad zbiera odvozom zberným vozidlom. Vrecia plné 
a zaviazané sa vyložia na priestranstvo pred rodinný dom, tak aby bolo zrejmé ku ktoré-
mu RD patria (pokračovanie na ďalšej strane).
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