
Sklo
Zbierajú sa:
sklenené fľaše bez kovových uzáverov, sklenené poháre
z konzervovaných potravín (zelenina, kompót, káva,
pochutiny), sklo z okien, skúmavky, sklo z okuliarov ...

Nepatria sem:
plastikové sklá z okuliarov, žiarovky, žiarivky, neónové
trubice, plexisklo, zrkadlá, teplomery, televízne obrazov-
ky, keramika, porcelán, varné sklo, olovnaté sklo
(brúsené sklo), drôtené sklo, lepené sklo, sklo silne
znečistené napríklad olejom, farbou, ...

Sklo ukladáme:
• vždy do 1 100 l zberných nádob so zeleným poklo-

pom, taktiež označených nápisom SKLO (donáškový
systém zberu)

• možnosť bezplatne odovzdať na zbernom dvore

Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
je oprávnenou organizáciou na nakladanie

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi v meste Rožňava.

Kontakt na prevádzku firmy v Rožňave a na zberný dvor:
Brantner Gemer s.r.o.

Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Tel.: 058 / 732 35 34

Mobil: 0902 987 663, 0902 980 995
E-mail: brantnergemer@brantner.com

regrut@brantner.com
telkyova@brantner.com

Prevádzkové hodiny zberného dvora:
Pondelok - Piatok • 6.00 - 14.00

Sobota • 7.00 - 12.00
Nedeľa • zatvorené

Ďalšie informácie o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi na www.roznava.sk
v sekcii všeobecne záväzné nariadenia. 

Opotrebované pneumatiky
Zbierajú sa:
opotrebované pneumatiky z osobných automobilov

Nepatria sem:
opotrebované pneumatiky z nákladných automobilov,
strojov a zariadení

Opotrebované pneumatiky ukladáme
• v čase vopred vyhláseného mobilného zberu, mini-

málne 2 x za rok, spravidla počas „jarného“
a „jesenného“ upratovania k stanovištiam zberných
nádob na zmesový komunálny odpad alebo priamo na
korbu vozidla

• možnosť bezplatne odovzdať na zbernom dvoreGL 70 71 72

Tento leták je vytlačený na recyklovanom papieri.



Plasty
Zbierajú sa:
plastové fľaše od nealko nápojov (PET fľaše), plastové
fľaše od sirupov a rastlinných olejov s minimalizovaným
objemom (napríklad zašliapnutím), číre a farebné fólie,
tašky, vrecká, vedrá, fľaštičky od kozmetiky, vrecká od
mlieka, prepravky od fliaš, plastové obaly, plastové uzá-
very, tégliky od jogurtov, plastové hračky, rôzne plastové
nádobky, polyetylénové elektroinštalačné rúrky, plastové
okenné rámy, nábytok, kuchynské plastové nádoby ...

Nepatria sem:
hrubo znečistené plasty vrátane plastových obalov od
motorových olejov a ropných produktov, kyselín, lúhov
a iných škodlivých látok, znečistené plastové obaly od
nebezpečných látok a kyselín, chemikálií a farieb,
podlahové krytiny, guma, molitan, ...

Kompozitné obaly
(viacvrstvové - alebo aj tetrapaky,
ekopaky)
Zbierajú sa:
všetky kompozitné obaly od mlieka, džúsov a ďalších
nápojov, akejkoľvek
veľkosti, musia byť
čisté, bez pôvod-
ných náplní, zložené
do roviny (postačuje
zošliapnuť nohou)

Nepatria sem:
hrubo znečistené
kompozitné obaly
s akýmikoľvek zvyška-
mi pôvodných náplní

Plasty, kovové obaly a viacvrstvové obaly
ukladáme:
• v zástavbe rodinných domov a „malých“ bytových domov,

či prevádzok do žltých vriec (vrecový systém zberu)
• v zástavbe bytových domov, veľkých prevádzok do

1 100 l zberných nádob so žltým poklopom, taktiež
označených nápisom PLASTY (donáškový systém zberu) 

• možnosť bezplatne odovzdať na zbernom dvore

Papier
Zbierajú sa:
noviny, časopisy, knihy, zošity, prospekty, telefónne
zoznamy, obalový papier, lepenka, kartónové
krabice zložené do roviny ...
Papier nesmie byť vlhký !

Nepatria sem:
silne znečistený a mastný papier, lepenka, voskovaný
papier, celofán, staniol, papier s hliníkovou fóliou (od
trvanlivého mlieka, cigariet, čokolády, kávy), použité
papierové vreckovky, vata a výrobky z vaty, použité jed-
norazové plienky, použité papierové utierky, indigový
papier 

Papier ukladáme:
• v zástavbe rodinných domov a „malých“ bytových

domov, či prevádzok do modrých vriec
• v zástavbe bytových domov, veľkých

prevádzok do 1 100 l zberných
nádob s modrým poklopom,
taktiež označených nápisom
PAPIER (donáškový systém
zberu) 

• možnosť bezplatne odovzdať
na zbernom dvore

Kovové obaly
Zbierajú sa:
prázdne konzervy, plechovky od piva a nealkoholických
nápojov - čisté, zbavené zvyškov potravín a nápojov,
vrchnáčiky z fliaš, kovové viečka, kovové obaly od
lakov, rôznych kozmetických prípravkov a pod.
- zbavené plastových častí a pôvodných
náplní

Nepatria sem:
hrubo znečistené kovové obaly so zvyškami
pôvodných náplní

PET HDPE PP PS

1 2 4 5 6

PAP 20 21 22

C/PAP 81 84

Alu Fe 40 41


