Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov
v meste Hriňová v roku 2020

Milí Hriňovčania,
dovoľte nám aby sme vás v niekoľkých bodoch oboznámili s aktuálnymi zmenami v oblasti
zberu triedených zložiek komunálneho odpadu.
Na základe skúseností z iných miest a obcí a vzhľadom k vývojovým trendom v oblasti
odpadového hospodárstva sme pripravili zmenu systému zberu triedených zložiek odpadov
v Hriňovej nasledovne:
 PAPIER, ktorý v domácnosti vytriedite, umiestnite do 1100 litrových modrých kontajnerov na

PAPIER, ktoré sú v rámci mesta rozmiestnené. Do týchto modrých kontajnerov patria noviny,
časopisy a obaly z papiera či kartónu.
 SKLO, ktoré v domácnosti vytriedite, umiestnite do 1230 litrových zelených zvonov na SKLO,

ktoré sú taktiež rozmiestnené. Do týchto zelených kontajnerov patrí najmä obalové sklo (fľaše bez
zátok a poháre bez viečok), ale na zvonoch je úzky otvor aj na tabuľové sklo.
 PLASTY, ktoré sa v rodinných domoch zbierajú prostredníctvom žltých vriec a v bytovkách

pomocou 1100 litrových žltých kontajnerov sa budú aj naďalej zbierať rovnako. Zmenou pri
plastoch je len to, že do žltých vriec a kontajnerov môžete vkladať aj tetrapaky a plechovky
(obaly z kovu). Do žltých kontajnerov a vriec teda patria: obaly z plastov, PET fľaše, fľaše
a nádoby od drogérie, plastové vrecká a tašky a iné vyprázdnené obaly z plastov. Vzhľadom
k tomu, že v blízkej budúcnosti budú nápojové plechovky a PET fľaše zálohované, dôjde k poklesu
objemu týchto triedených zložiek a teda sa zavádza tzv. trojzber týchto zložiek, ktoré zberová
spoločnosť následne dotriedi.
 TETRAPAKY a KOVOVÉ OBALY teda ukladajte do žltých vriec a 1100 litrových kontajnerov.
 BIOLOGICKY rozložiteľný odpad zo záhrad prednostne kompostujte, alebo použite hnedé 660

litrové kontajnery. Patria sem šupky z ovocia a zeleniny, rastlinné zvyšky zo záhrad a pod.
Triediť komunálny odpad je povinný každý obyvateľ, fyzická či právnická osoba, resp. každý
pôvodca odpadu.

PRAVIDLÁ A PODMIENKY ZBERU
KOMUNÁLNEHO A TRIEDENÉHO ODPADU
V MESTE HRIŇOVÁ V ROKU 2020
Zmesový komunálny odpad je odpad z domácnosti, ktorý ostane po vytriedení triedených zložiek
komunálneho odpadu, takisto odpad podobných vlastností a zloženia, ktorého pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.
Do zmesového komunálneho odpadu nepatria triedené zložky komunálneho odpadu, horúci popol,
objemný odpad, kamene, zemina, stavebný materiál, nebezpečný odpad a iné prímesi. V prípade, že
nádoba obsahuje nevhodný odpad alebo nádoba nebude prístupná pre komunálne vozidlo (zaparkované
autá, nezjazdná príjazdová komunikácia, konáre stromov a pod.), nebude nádoba vyprázdnená.
Do komunálneho odpadu nepatria odpady vznikajúce z podnikateľskej činnosti právnickej osoby
alebo fyzickej osoby – podnikateľa či organizácie (napr. obaly z papiera, kartón, sklo, plasty, drevo,
biologicky rozložiteľné odpady vrátane kuchynského a reštauračného odpadu, ostatné odpady
a nebezpečné odpady). Odvoz a zneškodnenie týchto odpadov z vlastnej podnikateľskej činnosti, či
prevádzkovania zariadenia, si organizácia zabezpečuje samostatným zmluvným vzťahom na odvoz
a zhodnotenie alebo zneškodnenie svojho odpadu, a teda nie je predmetom zberu komunálneho
odpadu a jeho triedených zložiek.
Pre zber zmesového komunálneho odpadu sa používajú 110 L / 120 L / 240 L nádoby,
1100 L kontajnery. Iné zberné nádoby sa nepoužívajú.
Zber komunálnych odpadov vrátane triedených zložiek počas sviatkov je vždy realizovaný podľa
stanoveného harmonogramu v dňoch pondelok až piatok okrem 1. januára, Veľkonočného pondelku
a 25. decembra.
Zber zmesového komunálneho odpadu bude aj v tieto sviatočné dni 6.1.2020, 10.4.2020. 1.5.2020,
8.5.2020 1.9.2020, 15.09.2020, 17.11.2020, 24.12.2020 !
Zber zmesového komunálneho odpadu v roku 2020 bude realizovaný podľa stanoveného
harmonogramu. V prípade, že časť mesta (ulica) nie je pre zberové vozidlá zjazdná alebo prístupná
(poľadovica, prekážka, zaparkované vozidlá, konáre stromov a pod.), nemôže byť zber v tejto časti
vykonaný.
Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu pre rok 2020
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Deň vývozu (interval)
1 x za 7 dní

pondelok

párny kalendárny týždeň
1 x za 14 dní
nepárny kalendárny týždeň
1 x za 14 dní

utorok

nepárny kalendárny týždeň
1 x za 14 dní
1 x za 7 dní

štvrtok

párny kalendárny týždeň
1 x za 14 dní
nepárny kalendárny týždeň
1 x za 14 dní

Mestská časť/ulica
Bytové domy („KBV“) a organizácie na uliciach :
staré sídlisko, Bystrô, Krivec, Murinka, Partizánska, Školská,
Hutnianská cesta, Jarmočná, Stred
Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:
Murinka, Partizánska, Jarmočná, Hutnianská cesta, Lúčna,
J. Kráľa, Parková, Slanecká cesta a rodinné domy
Hriňová stred
Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:
Sklárska, Cintorínska, Skalisko, Skalisko pod Hrádzou,
B. S. Timravy, Potočná, Kpt. Nálepku
Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:
Krivec, Blato, Vrchárska, Zdurnovci, Krížne cesty, Raticov
vrch, Riečka, Priehalina, Zánemecká, Pivnička, Kružliakovci,
Sujovci, Kmeťovci, Paprčkovci
Bytové domy („KBV“) a organizácie na uliciach :
Murinka, Školská, Partizánska, Sklárska, Priehrada, Stred
Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:
Biele Vody, Vrch Slatina, Štoliansko, Snohy
Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:
Tršovka, Strojárenská, Horná, Pod Kalváriou, Vajanského

Termíny zberu plastov vrecovým systémom
Od 1.1.2020 sa bude vykonávať zber plastov vrecovým systémom z rodinných domov podľa stanoveného
harmonogramu 1x mesačne nasledovne:
Prvá oblasť - každý 1. ( prvý ) piatok v mesiaci
Druhá oblasť - každý 3. ( tretí ) piatok v mesiaci
Oblasť zberu

Termín zberu

Mestská časť / ulica

Murinka, Sklárska, Skalisko pod Hrádzou, Hutianská cesta,
Prvá oblasť
1. piatok v mesiaci

Slanecká cesta, Školská, Priehrada, Cintorínska,
B. S. Timravy, J. Kráľa, Partizánska, Stred, Skalisko,
Kpt. Nálepku, Vrch Slatina, Snohy, Lúčna, Parková

Krivec, Blato, Vrchárska, Zdurnovci, Krížne cesty, Raticov
Druhá oblasť
3. piatok v mesiaci

Vrch, Riečka, Priehalina, Zánemecká, Pivnička, Kružliakovci,
Sujovci, Kmeťovci, Paprčkovci, Tršovka, Strojárenská,
Horná, Pod Kalváriou, Vajanského, Jarmočná

03.01.2020
07.02.2020
06.03.2020
03.04.2020
01.05.2020
05.06.2020
03.07.2020
07.08.2020
04.09.2020
02.10.2020
06.11.2020
04.12.2020
17.01.2020
21.02.2020
20.03.2020
17.04.2020
15.05.2020
19.06.2020
17.07.2020
21.08.2020
18.09.2020
16.10.2020
20.11.2020
18.12.2020

V deň zberu plastov vyložte svoje ŽLTÉ vrece s triedeným odpadom pred 7:00 hodinou rannou pred
svoju nehnuteľnosť na prístupné miesto k okraju vozovky a vrece vám vyprázdnime. V prípade, že
vyložíte vaše vrecia neskoro, nebudete dodržiavať farbu vreca, alebo v príslušnom vreci či nádobe sa
budú nachádzať iné zložky komunálneho odpadu alebo prímesi, ktoré tam nepatria, nebude vám tento
odpad odobratý.
Žlté kontajnery na plasty budú vyprázdňované

53 x za rok

(1 x týždenne )

Modré kontajnery na papier budú vyprázdňované

13 x za rok

Zelené kontajnery na sklo budú vyprázdňované

13 x za rok

Hnedé kontajnery na bioodpad budú vyprázdňované

1 x za 14 dní od 06.03 do 20.11.2020

V prípade, že časť mesta (ulica) nie je pre zberové vozidlá zjazdná alebo prístupná (poľadovica, prekážka,
zaparkované vozidlá, konáre stromov a pod.), nemôže byť zber v tejto časti vykonaný.

Dodržiavajte farebnosť vriec !

Dodržiavajte farebnosť kontajnerov !

Plasty

Typ nádoby/interval zberu

1 x mesačne vrecový systém v „IBV“
1 x týždenne kontajnery v „KBV“

Patrí:

Nepatrí:

PET fľaše od nápojov, sirupov,
jedlých olejov, obaly z drogérie
Fólia číra, farebná, zmršťovacia aj
bublinková (igelit, mikrotén a pod.).

znečistené obaly alebo obaly
s obsahom organických alebo
nebezpečných látok ako sú napr.
farby, riedidlá, chemikálie, motorové
oleje; linoleum, PVC, podlahovina,
guma a pod., iné prímesi komunálneho
odpadu.

vyprázdnené plechovky od nápojov
a potravín (obaly z kovu).

Bioodpad

Sklo

Papier

tetrapaky - VKM (viacvrstvové
kombinované materiály na báze
lepenky).

13 x za rok

13 x za rok

1x za 14 dní
od 06.03. do 20.11.2020

Znečistený odpad NIE JE druhotná surovina !

Patrí:

Nepatrí:

noviny, časopisy, zošity,
kancelársky papier, reklamné
letáky, krabice, kartóny, papierová
lepenka a pod.

znečistený, mokrý, mastný papier od
potravín, asfaltový a impregnovaný
papier, plienky a hygienické potreby.

Patrí:

Nepatrí:

vyprázdnené sklenené fľaše a
poháre bez zvyšku obsahu a bez
uzáveru.

znečistené obaly zo skla, porcelán,
keramika, autosklo, zrkadlá,
TV obrazovky, žiarovky, žiarivky a iné
prímesi komunálneho odpadu.

Patrí: biologicky rozložiteľný

Nepatrí:

odpad – zelený (BRO) je najmä
odpad zo záhrad a parkov, tráva,
seno, burina, lístie, odrezky zo
stromov a kríkov, nespotrebované
plody a šupky z ovocia a zeleniny,
zvyšky zo zberu úrody.

tekutý a tuhý kuchynský a reštauračný
odpad. Tento odpad je možné
odovzdať v Zberných dvoroch.

Znečistený odpad NIE JE druhotná surovina !

PREVÁDZKA ZVOZOVÉHO MIESTA PRE ODPADY
V prevádzke zvozového miesta môžu občania s trvalým pobytom v Hriňovej odovzdať rôzne odpady
z domácnosti v rozsahu podľa platného Všeobecného záväzného nariadenia mesta Hriňová. Trvalý pobyt je
potrebné preukázať občianskym preukazom. Odpad od tretích osôb, s preukazom totožnosti neprítomnej
osoby neprijímame.
Otváracie hodiny
Zvozového miesta Hriňová
ul. Slanecká, Hriňová
Pondelok: 07:00 - 15:00 hod.
Utorok:

07:00 - 15:00 hod.

Streda:

07:00 - 15:00 hod.

Štvrtok:

07:00 - 15:00 hod.

Piatok:

07:00 - 15:00 hod.

Sobota:

08:00 - 12:00 hod.

Opotrebované pneumatiky sa odovzdávajú na území mesta Hriňová
u predajcov pneumatík a pneuservisov !
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ
A REŠTAURAČNÝ ODPAD
Obyvatelia rodinných domov a bytových domov, majú možnosť biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad odovzdať vo Zvozovom mieste pre odpady.

V prípade potreby môžete kontaktovať zmluvnú zberovú spoločnosť.
Marius Pedersen, a. s. prevádzka Zvolen
Lieskovská cesta č. 15, Lieskovec
Tel.: 045/ 5 321 764, 5 322 953
zvolen@mariuspedersen.sk
www.mariuspedersen.sk

