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 Zmesový komunálny odpad (ďalej len „KO“) je odpad z domácností vznikajúci 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.

Zber objemného odpadu od rodinných a bytových domov v meste a mestských častiach
bude realizovaný v 2. polroku 2017 v mesiaci september. Zber v celom meste sa bude
realizovať prostredníctvom veľkoobjemných kontajnerov.
O termínoch zberu a miest pristavenia kontajnerov bude mesto informovať prostredníctvom dostupných informačných systémov (internetová stránka mesta, Technických služieb, s.r.o., letákov, TV DK, tlače, atď.)

Vývoz KO zo 110 l alebo 240 l zberných nádob od rodinných domov

Je zakázané ukladať objemný odpad k nádobám na komunálny odpad a separovaný
odpad pri bytových domoch a na verejné priestory!

Termín vývozu zmesového komunálneho odpadu v meste je realizovaný podľa označených zberných nádob farebnými nálepkami:
– zelená – vývoz odpadu každý kalendárny týždeň
– červená – vývoz odpadu každý nepárny kalendárny týždeň
– žltá – vývoz odpadu 1x za každý kalendárny mesiac, 1. týždeň v mesiaci

Dni vývozu podľa lokalít sú určené nasledovne:

Utorok: ul. Fučíkova, M. Uhra, Bohúňova, MDD, MDŽ, Gen. Svobodu, Zochova, Lopušná,
Beňovolehotská, Železničiarov, Bernolákova, Nemocničná, Staničná, Kocmáľ, Mokraďská, 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.augusta, 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.

Vývoz 1 100 l zberných nádob od bytových domov

Vývoz zmesového komunálneho odpadu je realizovaný 2x 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.
 Objemný odpad
Objemným odpadom sa rozumie odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nevojde do bežných
zberných nádob.
Starý rozobraný nábytok bez kovových a plastových súčastí, okná v rozobratom
stave bez skla a kovových, resp. plastových súčastí, dvere bez kovania, bytové jadrá,
koberce...
V prípade ak občan mesta DK, držiteľ odpadu, dovezie do Zberného dvora objemný odpad nezodpovedajúci stanoveným podmienkam, zodpovedný pracovník má právo neprevziať tento do Zberného dvora alebo ho pôvodca, držiteľ odpadu dodatočne vytriedi.
Elektro odpad, tráva, konáre, lístie, farby, oleje, chemikálie...

(porušenie VZN č.1/2016 mesta Dolný Kubín o nakladaní s komunálnymi odpadmi).

Okrem vyhradeného polročného zberu objemného odpadu, môže občan objemný odpad priviesť do zberného dvora Technických služieb, s.r.o. bezplatne, len v čase otváracích hodín.
 Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavajúcich prác
vykonávaných fyzickou osobou s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta
Dolný Kubín. DSO odpad musí byť zbavený iných odpadov, ako je uvedené nižšie.
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu v Zbernom dvore Technických služieb, s.r.o. na Nábreží Oravy len v pracovnom čase.

Pôvodca odpadu je povinný uhradiť v hotovosti
za dovezený DSO poplatok vo výške 15 EUR za tonu!
Omietky, tehly, betón, keramika, dlaždice, obkladačky, WC misy, umývadlá.
Staré okná, bytové jadrá, polystyrén, sadrokartón, zmiešaný odpad s iným druhom
odpadu...

DSO je zakázané ukladať na verejné priestranstvá,
ku kontajnerom a nádobám na triedený zber!
 Šatstvo a textílie
Zber šatstva, rôznych textílií, obuvi je realizovaný v meste Dolný Kubín zbernými nádobami okrovej farby, rozmiestnenými po jednotlivých sídliskách, mestských častiach alebo
má občan možnosť doviezť použité šatstvo, textílie a obuv v čistom stave a zabalené
do Zberného dvora v areáli Technických služieb na Nábreží Oravy len v pracovnom čase
zberného dvora.
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 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.



Plasty, kovové obaly a tetrapaky

PET fľaše (stlačené), fólie, tašky,
vrecká, fľaše od kozmetických
a čistiacich prostriedkov, flaše
od sirupov, nápojov a jedlých
olejov (stlačené), plechovice,
tetrapaky, konzervy, alobal,
kovové a hliníkové obaly z nápojov, tégliky od jogurtov,
plastové nádoby a hračky

Zber nebezpečných odpadov v maximálnom množstve 5 kg na osobu, bude realizovaný
1x v 2. polroku 2017. Všetky nebezpečné odpady sa musia nachádzať v obaloch so zreteľným 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 na
Nábreží Oravy. Ale len počas otváracích hodín Zberného dvora.
Termín zberu nebezpečného odpadu bude včas oznámený prostredníctvom letákov,
médií, tlače, TV DK.



Šatstvo a textílie

 Elektroodpad
Televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atď.
Rozobraté, nekompletné elektrospotrebiče.
ELEKTROODPAD môže občan mesta odovzdať na ZBERNOM DVORE Technických
služieb mesta a to BEZODPLATNE v zbernom dvore.
 Triedený odpad
Zbierané – triedené zložky odpadu v meste:


Textil, šatstvo, obuv

Odevy, obuv znečistené

 Termín a spôsob zberu triedeného odpadu v meste a v mestských

častiach

Sklo

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

Molitan, linoleum, plastové obaly
znečistené motorovými olejmi

Drôtené sklo, keramika, autosklo,
porcelán, zrkadlá, uzávery z fliaš,
žiarovky, silne znečistené sklo

Od rodinných domov sa triedený odpad zbiera odvozom zberným vozidlom. Občania
vyložia zberné nádoby podľa druhu triedeného odpadu a dňa jeho vývozu, pred rodinný
dom (na chodník). Najneskôr v čase do 6:00 hod.
Triedený zber bude vykonávaný v čase od 6:00 do 18:00 hodiny!
 Vývoz plasty – 240l zberové nádoby



Papier
Noviny, časopisy, knihy,
kancelársky papier, kartón,
letáky, katalógy a pod.

Lokalita

1. UTOROK
v mesiaci

Záskalie, Bysterecká, Mokraď, Kňažia, Jelšava, staré mesto
– A.Slobody, Sládkovičova, ČSA, M.R.Štefánika, Družby,
Gagarinova, Tulská, Gäcelská cesta, Kohútov sad,
Hviezdoslavovo nám., Matúškova, J.Ťatliaka, Radlinského,
S.Nováka, Staničná, Železničiarov, Bernolákova

Hygienicky závadný papier
(plienky), celofán

OBALY z papiera (kartónové obaly), lepenku je potrebné ukladať do nádob
na SZ v rozobratom stave. NETRHAŤ!

Dni vývozu

Dni
vývozu

Júl
4.7.

August September Október November December
1.8.

5.9.

3.10.

7.11.

5.12.
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2. UTOROK
v mesiaci
Dni
vývozu



Beňovolehotská, Lopušná, Malý Bysterec, Lániky,
Jánoškova, Medzihradné, Slnečná, Brezovec – Nemocničná,
Na ožnici, Dukelských hrdinov, Gacekova, Hattalova, Ľ. Štúra
Júl

August September Október November December
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Od bytových domov sa triedený odpad zbiera zo zberných nádob umiestnených
na verejných priestranstvách týždenne v dňoch:
Pondelok, Štvrtok
– vývoz plastov
Utorok, Piatok
– vývoz papiera KNT
Posledný týždeň v mesiaci
– 1x mesačne vývoz skla

12.12.

Dni vývozu

Lokalita

 Biologický odpad
Zber biologického odpadu (tráva, konáre) v meste a v mestských častiach bude zrealizovaný
v 2. polroku 2017 v mesiaci október. O spôsobe, termínoch zberu a miestach pristavenia kontajnerov bude mesto informovať prostredníctvom dostupných informačných systémov (internetová stránka mesta, Technických služieb, s.r.o., letákov TV-DK, tlače a pod.).

3. UTOROK
v mesiaci

Záskalie, Bysterecká, Mokraď, Kňažia, Jelšava, staré mesto
– A.Slobody, Sládkovičova, ČSA, M.R.Štefánika, Družby,
Gagarinova, Tulská, Gäcelská cesta, Kohútov sad,
Hviezdoslavovo nám., Matúškova, J.Ťatliaka, Radlinského,
S.Nováka, Staničná, Železničiarov, Bernolákova

PODMIENKY odovzdania BIO odpadu do Zberného dvora:
Občan mesta Dolný Kubín má možnosť doviezť BIO odpad do Zberného dvora v areáli
Technických služieb na Nábreží Oravy len v čase otvorenia zberného dvora.
1.) Samostatne – tráva, lístie zo stromov.
2.) Samostatne konáre zo stromov, v prípade likvidácie ovocných a okrasných stromov je
potrebné tieto rozpíliť na menšie časti, nie v celku.

11.7.

8.8.

12.9.

10.10.

14.11.

 SKLO – 120l zberné nádoby

Dni
vývozu
4. UTOROK
v mesiaci
Dni
vývozu

Júl
18.7.

August September Október November December
15.8.

19.9.

17.10.

21.11.

19.12.

Beňovolehotská, Lopušná, Malý Bysterec, Lániky,
Jánoškova, Medzihradné, Slnečná, Brezovec – Nemocničná,
Na ožnici, Dukelských hrdinov, Gacekova, Hattalova, Ľ. Štúra
Júl
25.7.

August September Október November December
22.8.

26.9.

24.10.

28.11.

26.12.

 PAPIER – vrecový zber od rodinných domov
Dni vývozu

Lokalita

1. UTOROK
v mesiaci

Všetky rodinné domy v meste a v mestských častiach

Dni
vývozu

Júl
4.7.

August September Október November December
1.8.

5.9.

3.10.

7.11.

5.12.

Pneumatiky
Podľa zákona o odpadoch (79/2015 z.z.) nie je možné odovzdať opotrebované pneumatiky v Zbernom dvore. Každý držiteľ opotrebovaných pneumatík má možnosť odovzdať tieto u každého predajcu, distribútora alebo v pneuservise, kde sú povinní tieto
od občana odobrať!
 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 zmesového komunálneho odpadu prevádzkuje spoločnosť Technické služby ZBERNÝ DVOR.
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 Zoznam druhov zbieraných odpadov (BEZPLATNE):
– objemný odpad – bezodplatne, preukázaním sa pôvodcu odpadu vlastným Občianskym preukazom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Dolný Kubín;
– všetky druhy triedeného odpadu – papier, plasty, kov, sklo, obaly z kovov, viacvrstvové materiály (tetrapaky);
– bioodpad – tráva, konáre max. do 1m a hrúbky 5cm (250kg na domácnosť za rok);
– nebezpečný odpad – občania – nepodnikatelia – v originálnych obaloch so zreteľným
označením ich názvu;
– elektroodpad – všetky druhy elektrospotrebičov v nerozobratom stave;
– jedlé oleje a tuky;
 Prevádzková doba zberného dvora
Pondelok:
od 6.00 – 14.00 hod.
Utorok:
od 6.00 – 14.00 hod.
Streda:
od 6.00 – 18.00 hod.
Štvrtok:
od 6.00 – 14.00 hod.
Piatok:
od 6.00 – 14.00 hod.
Sobota:
od 8.00 – 12. 00 hod.
Nedeľa:
zatvorené
Prosíme obyvateľov mesta Dolný Kubín, aby rešpektovali otváracie hodiny Zberného
dvora a riadili sa pokynmi zodpovedných pracovníkov. Mimo vyznačených termínov
nebude možné odovzdať/prijať odpad v Zbernom dvore!
Na Vaše prípadné otázky Vám radi odpovieme na klientskom centre strediska odpadového hospodárstva Technických služieb, s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín.
 Telefonické kontakty
Poruchy verejného
osvetlenia:
043 / 58 64 905 (nepretržite), 0918 500 092;
Správa cintorínov:
043 / 58 63 811 (pracovné dni od 6. – 14. hod.), 0918 500 094;
Stredisko verejnej zelene: 043 / 58 63 867 (pracovné dni od 6. – 14. hod.), 0905 593 871;
Zimná údržba:
043 / 58 64 905 (nepretržite);
Stredisko odpadového hospodárstva,
Separovaného zberu a Predkládková
stanica v Širokej:
043 / 58 64 905 (nepretržite), 0905 641 008;
Tento informačný leták je možné nájsť na internetových stránkach www.tsdk.sk a www.
dolnykubin.sk.

