
POKYNY PRE ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU 

V RODINNÝCH DOMOCH V MESTE ROŽŇAVA NA ROK 2019 

 
Rodinné domy 120 l hnedá nádoba na biologicky rozložiteľný odpad 

    

PREČO TRIEDIŤ BIOLOGICKY 

ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD? 

1. Znižujeme množstvo odpadu uloženého na 

skládke. 

Biologicky rozložiteľné odpady sú váhovo 

najväčšou zložkou komunálneho odpadu. Pri 

skládkovaní má biologicky rozložiteľný odpad 

nedostatok kyslíka na rozklad, čím vznikajú 

skládkové plyny, ktoré zapáchajú a poškodzujú 

zdravie ľudí a ozónovú vrstvu Zeme. 

 

2. Vyrábame kompost – organické hnojivo 
Pri kompostovaní premeníme kontrolovanými 

a riadenými postupmi biologicky rozložiteľný 

odpad na hodnotné organické hnojivo – kompost, 

ktoré vrátime späť do pôdy.  

 

AKO TRIEDIŤ BIOLOGICKY 

ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD? 

Vzniknutý odpad v domácnostiach (pri šúpaní 

zeleniny alebo ovocia, atď.). Takto vzniknutý 

biologicky rozložiteľný odpad sa vynesie do 120 l 

kontajnera hnedej farby. Pravidelné vyprázdnenie 

kontajnerov a nádob zabezpečí Brantner Gemer 

s.r.o. Nádoby a kontajnery sú označené názvom 

„biologicky rozložiteľný odpad“. 

 

ČO NEPATRÍ DO NÁDOBY NA BIOLOGICKY 

ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD? 

 mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich 

výrobky a zvyšky 

 tekuté zložky biologicky rozložiteľného 

odpadu (polievky a omáčky) 

 plienky a hygienické vložky 

 popol z uhlia 

 cigaretové ohorky 

 prach zo smetí a vysávania 

 sklo, kovy, plasty, textil, papier (lesklý 

plagátový, pergamenový, voskovaný, ...) 

viacvrstvové kombinované materiály  

(tetrapack), guma 

 nebezpečné odpady – lieky, farby, batérie, 

oleje, chemické prostriedky 

 piliny a popol z chemicky ošetrovaného dreva 

a drevotriesky 

Dôležité usmernenie: 

Žiadame všetkých obyvateľov, aby neukladali do 

120 l hnedých zberných nádob biologicky 

rozložiteľný odpad v plastových vreciach, taktiež 

aby nevykladali tento odpad vedľa zberných 

nádob do plastových vriec. 

 

ČO PATRÍ DO NÁDOBY NA BIOLOGICKY 

ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD? 

 odpady z čistenia ovocia a zeleniny a ich 

všetky zvyšky 

 potraviny po záručnej dobe rastlinného pôvodu 

 opadané a zhnité ovocie 

 pevné zvyšky potravín rastlinného pôvodu     

 škrupiny z orechov 

 usadenina z kávy a čaju (s filtrom a vreckom) 

 izbové kvety (aj so zeminou), rezané kvety 

(bez spojovacích drôtov) 

 vlasy , papierové vreckovky, servítky 

 záhradné biologicky rozložiteľné odpady - 

lístie, tráva 

 vypletá burina, seno, slama, jemné vetvičky 

(väčšie treba rozsekať) 

 popol z dreva (neošetrovaného) 

 stromová kôra, hobliny, piliny 

 štiepka (z dreva, ktoré nebolo chemicky 

ošetrené) 

 

 

 

 

KEDY SA BUDÚ NÁDOBY ODVÁŽAŤ? 

Interval vývozu je nasledovný (nie je však 

vylúčená jeho úprava podľa potreby): 

       

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu od bytových domov bude vykonávaný 

 mesiacoch marec až november 1 x za 7 dní: 

 

1.3. 2019, 8.3. 2019, 15.3. 2019, 22.3. 2019, 29.03. 

2019, 5.4. 2019, 12.4. 2019, 19.4. 2019, 26.4. 2019,  

3.5. 2019, 10.5. 2019, 17.5. 2019, 24.5. 2019, 31.5. 

2019, 7.6. 2019, 14.6. 2019, 21.6. 2019, 28.6. 2019  

5.7. 2019, 12.7. 2019, 19.7. 2019, 26.7. 2019, 2.8. 

2019, 9.8. 2019, 16.8. 2019, 23.8. 2019, 30.8. 2019,  

6.9. 2019, 13.9. 2019, 20.9. 2019, 27.9. 2019, 4.10. 

2019, 11.10. 2019, 18.10. 2019, 25.10. 2019, 1.11. 

2019, 8.11. 2019, 15.11.2019, 22.11. 2019, 29.11. 

2019 

 

Pri likvidácii   nadmerného množstva   biologicky 

rozložiteľného odpadu si môže každý občan 

objednať malý kontajner alebo tento odpad môže 

bezplatne odovzdať v zbernom dvore na ulici 

Štítnickej č. 21 v Rožňave. 

 

Žiadame všetkých občanov mesta Rožňava, aby pri zbere biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov dodržiavali uvedené pokyny v tomto letáku, nakoľko takto 

v nemalej miere prispejú k ochrane životného prostredia. 


