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Zberný dvor  na odpady v meste Rožňava 

 
Neuložte odpad tam kam nepatrí – doneste ho do zberového dvora. Účel: zber všetkých druhov odpadov z územia mesta Rožňava od 

obyvateľov nad rámec platného harmonogramu zberu odpadov. Do zberného dvora je možné odovzdať všetky druhy odpadov bezplatne, 

okrem drobného stavebného odpadu, ktorý je spoplatnený podľa platného cenníka. Prevádzkovateľ: Brantner Gemer s. r. o., prevádzka 

Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava. Kontakt mobil: 0911987623 

Prevádzková doba:  Pondelok  6:00 – 14:30 hod., Utorok 6:00 – 14:30 hod., Streda 6:00 – 18:00 hod. , Štvrtok 6:00 – 14:30 hod., Piatok 6:00 

– 14:30 hod. 

Sobota  6:00 – 12:00 hod., Nedeľa  zatvorené 

 

Do zberného dvora je možné doviesť nasledovné druhy odpadov: 

 
 papier - finančne motivované ( vyplácaná finančná hotovosť na mieste alebo dodanie toaletného papiera ),  

 plasty ( plastové fľaše od nápojov, plastové fľaše od sirupov, farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, kuchynské plastové nádoby ),  

 sklo ( sklenené fľaše od nápojov, sklenené poháre z konzervovaných potravín, sklo z okien, skúmavky, sklo z okuliarov ), 

 kovy ( plechovky od nápojov, vrchnáčiky z fliaš, kovové viečka, kovové obaly od lakov ), 

 nepoužiteľný elektroodpad z domácností ( práčky, chladničky, mrazničky, televízory, počítače, vysávače, žehličky, žiarivky, 

žiarovky, trubice ), 

 nepoužiteľný objemný odpad ( stoličky, váľandy, gauče, fotely, drevené skrine, stoly ), 

 drobný stavebný odpad ( pochádzajúci zo stavebných úprav vlastných príbytkov v rámci individuálnej výstavby a kompletnej 

bytovej výstavby vykonávaných svojpomocne ),  

 biologicky rozložiteľný komunálny odpad ( odpad z kosenia trávy, odpad pochádzajúci z orezávania konárov stromov a rôznych 

krovín, opadané lístie zo stromov, opotrebované jedlé oleje a tuky, zelenina, ovocie, zvyšky nespotrebovaných jedál ),  

 batérie a akumulátory ( vyradené batérie a akumulátory z osobných motorových vozidiel ), 

 motorové oleje ( motorové oleje z osobných motorových vozidiel ) 

 opotrebované jedlé oleje a tuky 


