Nakladanie s odpadom
Vážení občania, ak ste prišli odovzdať odpady do veľkoobjemových kontajnerov na ohradené
miesto (oproti bývalej VANDE), rešpektujte prosím pokyny služby, ktorá dozerá na poriadok v areáli.
Areál bude otvorený v čase:

pondelok – piatok od 12:00 do 16:00 hod.
sobotu od 10:00 do 16:00 hod.
v nedeľu bude areál uzamknutý.
Do tohto areálu, môžete odovzdať uvedené odpady BEZPLATNE!!!
Do veľkoobjemových kontajnerov môžete umiestňovať tieto odpady : zmesový
komunálny odpad – vzniká pri bežnej činnosti v domácnosti, objemový odpad – skrine, postele, sanitu
(vaňa, WC misa...) drobný stavebný odpad do množstva 1 m3 za osobu a rok a orezané konáre zo
záhrad, ktorých priemer je väčší ako 5 cm ( nie prebytočné ovocie, lístie, trávu).

Odpady ktoré n e p a t r i a do veľkoobjemových kontajnerov – VOKOv
Sklo, papier, plasty, kovy

– tieto komodity sa zbierajú od augusta 2004 a v meste sú
rozmiestnené kontajnery do ktorých uvedené odpady patria. Z tohto dôvodu ich do veľkoobjemových
kontajnerov neumiestňujte.
Textil – komodita sa zbiera od augusta 2012. V meste sú rozmiestnené 3 kontajnery a na R. Píle 1
kontajner.
Odpadové materiály zo stavieb nad 1 m3. Ide o odpady, ktoré vznikajú pri stavebnej
činnosti, alebo pri demolácií stavby. Za tieto odpady je zodpovedný priamo stavebník, ktorý je
povinný ich odovzdať na skládke TS Hnúšťa. Stavebník si sám na vlastné náklady zabezpečí len
dopravu a uloženie odpadu skládka fakturuje mestu.
BRKO – biologickorozložiteľný odpad: lístie, nadbytočné ovocie, pokosená tráva... Tieto odpady si
vlastník nehnuteľnosti z ktorej pochádzajú, zneškodní priamo na nej (kompostovaním), alebo na inej
nehnuteľnosti, ktorú má vo vlastníctve.
Nebezpečné odpady a pneumatiky – ide o odpady, ktoré obsahujú nebezpečné látky.
Napríklad: autobatérie, batérie, farby po záručnej dobe, fotografický papier, lieky po expiračnej
dobe, motorový olej, nikel-kadmiové batérie, nádoby od oleja, olejové filtre, odpadové
chemikálie, minerálne a syntetické oleje, obaly a nádoby znečistené škodlivinami, ortuťové
teplomery, plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá, rozpúšťadlá, chemicky znečistené
textílie, televízory, ustaľovače, vývojky, chemicky znečistená voda, výbojky, zvyšky pesticídov
a insekticídov, žiarivky, chladničky.....
Nebezpečné odpady (zber na jar a jeseň). Jarný zber odpadu je 17.05.2013 a zberajú sa podľa
harmonogramu na týchto stanoviskách:
ULICA

UMIESTNENIE ZASTÁVKY

Partizánska
Partizánska
Hviezdoslavova
Hviezdoslavova
Muránska
Francisciho 804
Jesenského
Štefánikova 955
Rimavská Píla
Rimavská Píla

Oproti chovateľským potrebám
Srdiečko
Parkovisko oproti SAD-Rimava
Pri r.d. 1105- Slávča
Pod žel. mostom
Parkovisko
Pri garážach
Pri kotolni
Kultúrny dom
Pred materskou škôlkou

ČAS
12.00 – 12.20
12.30 – 12.50
13.00 – 13.20
13.30 – 13.50
14.00 – 14.20
14.30 – 14.50
15.00 – 15.20
15.30 – 15.50
16.00 – 16.20
16.30 – 16.50

Informácie ohľadom odpadového hospodárstva môžete získať na tel. č. MsÚ 047/5603803,
0902 255 661.
Ing. Danka Bálintová
referentka oddelenia výstavby, ŽP a RM

