
 

Zberný dvor na odpady v meste Rožňava 
 
Odpad nehádž vedľa koša alebo do prírody, buď ostatným vzorom. Účel zberného dvora je zber viacerých druhov odpadov (podľa súhlasu) z územia mesta 
Rožňava od obyvateľov nad rámec platného harmonogramu zberu odpadov.  Do zberného dvora je možné odovzdať viaceré druhy odpadov bezplatne, 
okrem drobného stavebného odpadu, ktorý je spoplatnený podľa platného cenníka: 7,10 €/100 kg.  
 
Prevádzkovateľ: 
Odpadové služby mesta Rožňava 
Štítnická 21 
048 01 Rožňava 
Kontakt: 0917803992 
  
Prevádzková doba: Pondelok 6:00 – 14:00 hod., Utorok 6:00 – 14:00 hod., Streda 6:00 – 18:00 hod., Štvrtok 6:00 – 14:00 hod., Piatok 6:00 – 14:00 hod., 
Sobota 06:00 – 12:00 hod., Nedeľa zatvorené 
 
Do zberného dvora je možné doviesť nasledovné druhy odpadov: 
  
- papier – papier a kartóny (čisté a suché)  

- 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 ),  

- obaly z kovu ( 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, zelenina, ovocie, zvyšky nespotrebovaných nevarených jedál ),  

- batérie a akumulátory ( olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť ) 

- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 

- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane 
prázdnych tlakových nádob. 


