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Vážení občania buďte taký dobrý si prečítať tento leták a nehoďte ho hneď do 
odpadu.  

SEPARUJME A ZÁROVEŇ UČME SEPAROVAŤ ODPADY 

Dovoľujeme si Vás informovať týmto informačným letákom z oblasti nakladania s komunálnymi 
a drobnými stavebnými odpadmi z územia mesta Rožňava. V dennodennom živote človeka vzniká odpad, 
s ktorým je potrebné zaobchádzať podľa platných zákonov a predpisov. Naše mesto tiež nie je výnimkou. 
S komunálnym odpadom môže nakladať len oprávnená organizácia na základe podpísanej zmluvy. 
V našom prípade na území mesta Rožňava nakladá s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi Brantner Gemer s. r. o., ktorá zabezpečuje zber všetkých komunálnych a drobných stavebných 
odpadov v meste Rožňava. Nakladanie s komunálnymi odpadmi je finančne náročná záležitosť, ktorá patrí 
medzi najväčšie výdavky z mestského rozpočtu. Hradí ho mesto na základe poplatkov, ktoré sú vyberané 
od obyvateľov, od právnických a fyzických osôb. V meste Rožňava tento poplatok činí 30 €/rok/obyvateľa. 
Celkové náklady za príslušný kalendárny rok za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi činia cca 839 000 € za rok 2019, okrem nákladov za separovaný zber komunálnych 
odpadov ( papier, plasty sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky ). Z tejto sumy 
určitú časť tvorí poplatok za uloženie na skládku odpadov, čo znamená koľko ton odpadu uložíme na 
skládku odpadov, tak za každú tonu uloženia platíme aktuálne 13 €/t. Na budúci rok by mala byť výška 
zákonného poplatku pri súčasnej miere vytriedenia až 22 €/t. Napríklad, keď je to 6 500 t/rok, tak 6 500 x 
22 €/t = 143 000 €/rok. Zákonný poplatok sa bude do budúcna odvíjať od percentuálneho podielu 
separovaných zložiek odpadov z celkového množstva vyprodukovaných odpadov za príslušný kalendárny 
rok. Jednoducho povedané, kto bude mať vyšší percentuálny podiel separovaných zložiek odpadov ( 
papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky ) z celkového množstva 
vyprodukovaných odpadov za príslušný kalendárny rok, bude platiť nižší zákonný poplatok, nakoľko 
poklesne množstvo zmesových komunálnych odpadov uložených na skládku odpadov. Dávame do 
pozornosti, že v prípade každoročného nárastu percentuálneho podielu separovaných zložiek 
komunálnych odpadov sa to bezprostredne bude kladne prejavovať aj v peňaženkách všetkých 
obyvateľov, nakoľko bude možné udržať poplatky na aktuálnej sume alebo keď aj by prichádzalo do úvahy 
navýšenie, tak určite by to bolo menej bolestivé. Keď budeme nedisciplinovaní a nebudeme správne 
separovať, opak bude pravdou a budeme všetci finančne pykať a pocítime to v našich peňaženkách. 
Všetky náklady za separovaný zber komunálnych odpadov ( papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové 
kombinované materiály na báze lepenky ) na území mesta Rožňava finančne znáša organizácia 
zodpovednosti výrobcov, v našom prípade NATUR-PACK a. s. v spolupráci s oprávnenou organizáciou 
Brantner Gemer s. r. o. 
Žijeme v modernej dobe a vieme hovoriť o tom, keď prídeme zo zahraničia ( napr. Rakúska, Nemecka, 
Švajčiarska ), že ako sa tam separuje odpad, ale mnohokrát u nás doma nekonáme ani zďaleka tak, ako by 
sme mali ( svedčia o tom kontajnery na separovaný zber a aj ostatné naplnené nádoby na odpad, keď 
v nich sú uložené také odpady, ktoré tam  nepatria ). Jedine každodennou osvetou a kladným prístupom 
každého obyvateľa ( mysliac tým, že do kontajnerov na separovaný zber budeme ukladať len taký odpad 
na aký sú určené, zároveň jeden druhého budeme učiť separovať a v dobrom upozorňovať ), len takýmto 
prístupom môžeme v separovaní komunálnych odpadov napredovať, približovať sa v separovaní odpadov 
k vyspelým krajinám a zároveň tým chrániť životné prostredie nášho mesta,  našej krajiny, ako aj našej 
planéty. 
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Zmesový komunálny odpad – je zavedený zber v individuálnej bytovej výstavbe 1 x za 7 dní zo 120 l nádob 
a v komplexnej bytovej výstavbe 1 x za 7 dní z 1 100 l nádob. Do 120 l nádob a do 1 100 l nádob je potrebné 
ukladať odpad okrem separovaných zložiek ( papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované 
materiály – tetrapak ) len taký odpad, ktorý vzniká pri každodennej prevádzke                       v domácnosti. 
 

  
 

  
 
  Drobný stavebný odpad – zber týchto odpadov je vykonávaný priebežne počas celého  
  roka, a to zavedením množstvového zberu, alebo každý občan môže tento odpad   
  odovzdať na zberovom dvore Brantner Gemer s. r. o., Štítnická č. 21 v Rožňave. Za takýto 
  vzniknutý odpad je účtovaný miestny poplatok, ktorý je schválený Mestským    
  zastupiteľstvom v Rožňave vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch vyrubený vo výške 
  0,071 €/kg drobného stavebného odpadu. 
 

 

Objemný odpad – je zavedený objednávkový systém zberu objemného odpadu ( skrine, kusy nábytku, 
stoličky, sedacie súpravy, fotely, atď. ), že občan si môže objednať kontajner. Taktiež je každoročne 2 x 
vykonávaný zber objemného odpadu z územia mesta Rožňava, a to v rámci vyhláseného jarného 
a jesenného upratovania. Taktiež počas roka každý občan mesta môže odovzdať objemný odpad na 
zberovom dvore Brantner Gemer s. r. o., Štítnická č. 21 v Rožňave. 
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Papier, / modrá nádoba/– je zavedený pravidelný spoločný zber papiera a lepenky podľa 
schváleného harmonogramu zberu v individuálnej bytovej výstavbe aj v kompletnej 
bytovej výstavbe. V individuálnej bytovej výstavbe sa papier dáva do modrých plastových 
vriec, v kompletnej bytovej výstavbe sa papier  ukladá do 1 100 l kontajnerov s modrým 
vekom. K uloženiu papiera do plastových vriec a nádob je potrebné pristupovať 
zodpovedne, aby nádoby a plastové vrecia boli efektívne využité, mysliac tým 
rozstrihanie papierových krabíc, zošlapnutie krabíc a kartónov a až následné uloženie do 

vriec a nádob na to určených. Odvoz papiera pravidelne zabezpečuje oprávnená  zberová 
spoločnosť. Taktiež je zabezpečovaný zber papiera z územia mesta nad  rámec pravidelného zberu 
mobilne z jednotlivých ulíc mesta a samozrejme každý občan mesta môže odovzdať papier  na zberovom 
dvore Brantner Gemer s. r. o., Štítnická č. 21 v Rožňave. 
 
Plasty, kovy , VKM - viacvrstvových kombinované materiály na báze lepenky        
( krabice od mlieka a krabice od ostatných nápojov )  / žltá nádoba / – je 
zavedený pravidelný spoločný zber plastov , kovov ( kovové obaly od nápojov 
a konzervové obaly ) a VKM, podľa schváleného harmonogramu zberu 
v individuálnej bytovej výstavbe a v kompletnej bytovej výstavbe. 
V individuálnej bytovej výstavbe sa plasty , kovy ( kovové obaly od nápojov 
a konzervové obaly ) a VKM, dávajú do žltých plastových vriec, v kompletnej 
bytovej výstavbe sa plasty , kovy ( kovové obaly od nápojov a konzervové obaly ) a VKM, sa ukladajú do 
1 100 l kontajnerov so žltým vekom. K uloženiu plastov , kovových obalov od nápojov a VKM ,do 
plastových vriec a nádob je potrebné pristupovať zodpovedne, aby nádoby a vrecia boli efektívne využité, 
mysliac tým, zošľapnutie plastových fliaš, VKM a kovových obalov od nápojov a až následné uloženie do 
vriec a nádob na to určených. Odvoz plastov pravidelne zabezpečuje oprávnená zberová spoločnosť. 
Každý občan môže počas roka plasty odovzdať na zberovom dvore Brantner Gemer s. r. o., Štítnická č. 21 
v Rožňave. 

 
Sklo  / zelená nádoba /– je zavedený pravidelný zber skla podľa schváleného 
harmonogramu zberu v individuálnej bytovej výstavbe a v kompletnej bytovej výstavbe. 
Sklo sa ukladá do 1 100 l kontajnerov so zeleným vekom a odvoz skla pravidelne 
zabezpečuje oprávnená zberová spoločnosť. Každý občan môže počas roka sklo 
odovzdať na zberovom dvore  Brantner Gemer s. r. o., Štítnická č. 21 v Rožňave.  

 
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov – je zavedený pravidelný zber 
v individuálnej bytovej výstavbe. Uvedený odpad sa ukladá do  120 l hnedých 
zberných nádob a odvoz odpadu je pravidelne 1 x za 7 dní zabezpečený 
oprávnenou zberovou spoločnosťou. Taktiež je pre občanov zabezpečený 
objednávkový systém zberu ( trávy, lístia konárov ). Z verejných priestranstiev 
z kompletnej bytovej výstavby je biologicky rozložiteľný komunálny odpad 
odvážaný do zberového dvora. Každý občan môže počas roka uvedený odpad 
odovzdať na zberovom dvore Brantner Gemer s. r. o., Štítnická č. 21 v Rožňave.  
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Jedlé tuky a oleje – je 2 x ročne vykonaný zber opotrebovaných olejov a tukov v rámci 
jarného a jesenného upratovania. Každý občan môže počas roka uvedený odpad odovzdať 
na zberovom dvore Brantner Gemer s. r. o., Štítnická č. 21 v Rožňave.  
 
 

Šatstvo – je zavedený pravidelný zber v individuálnej a v kompletnej 
bytovej výstavbe. Opotrebované šatstvo sa ukladá do špeciálnych 
kontajner slonovej kosti, ktoré sú rozmiestnené na území mesta a zber 
tohto odpadu zabezpečuje oprávnená zberová spoločnosť. 
 
 

 
Batérie a akumulátory – je 2 x ročne vykonaný zber opotrebovaných 
akumulátorov a batérií v rámci jarného a jesenného upratovania. Každý občan 
môže počas roka uvedený odpad odovzdať na zberovom dvore Brantner Gemer s. 
r. o., Štítnická č. 21 v Rožňave. Taktiež ho môže odovzdať aj v obchodoch, ktoré 
predávajú batérie     a akumulátory. 
 

 
 

Elektroodpad - je 2 x ročne vykonaný zber opotrebovaných elekroodpadov ( chladničky, 
práčky, televízory, počítače atď. ) v rámci jarného a jesenného upratovania. Každý občan 
môže počas roka uvedený odpad odovzdať na zberovom dvore Brantner Gemer s. r. o.,    
Štítnická č. 21 v Rožňave. Taktiež ho môže odovzdať aj v obchodoch, ktoré predávajú 
elektrické spotrebiče. 
 
 

 
Liečivá  - Každý občan môže počas roka uvedený odpad odovzdať na území 
mesta v miestnych lekárňach. 
 
 

 

 

 


