ZBERNÉ DVORY
Na zberných dvoroch podľa článku 16 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava môžu fyzické osoby, ktoré sú
v meste poplatníkom, po predložení občianskeho preukazu alebo rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad v danom roku bezplatne odovzdávať odpady:
• druhotné suroviny (papier, plasty, kovy, sklo, VKM – tetrapaky, drevo, textil)
• objemný odpad (nábytok, koberce, matrace...)
• nebezpečný odpad (elektroodpad, farby, lepidlá, motorové oleje, autobatérie, monočlánky, baterky, žiarivky,
pesticídy, fotochemické látky, zásady, kyseliny, rozpúšťadlá)
• jedlé oleje a tuky
• biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) (jemné časti ako pokosená tráva, lístie, vetvičky, slama,
20 cm, piliny, drevná štiepka, šupky z ovocia a zeleniny, rezané a izbové). Ide o odpad, ktorý je vhodný aj na
domáce, či iné kompostovanie. BRKO sa z priestorových dôvodov na zbernom dvore na Tajovského ul. NEZBIERA.
• biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín rastlinného
aj živočíšneho pôvodu - mäso, kosti, varené jedlo, potraviny po záručnej dobe, znehodnotené potraviny,
chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a výrobky z nich)
• drobný stavebný odpad (bez obsahu škodlivín je odoberaný iba na Skládke odpadu Trnava, Zavarská
cesta č. 37 za úhradu vo výške podľa aktuálne platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava)
• pneumatiky (sa odoberajú iba na ZD na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), ktorý je príslušným
VZN mesta Trnava vyhradený na spätný zber pneumatík v kolektívnom systéme ELTMA)
• tabuľové sklo (sa odoberá iba na ZD Mikovíniho ul. (Vajslova dolina)
Zmesový komunálny odpad kat. číslo 200301 sa na zberných dvoroch nezbiera.
Platné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Trnava
https://www.trnava.sk/userﬁles/ﬁle/Ordinance/vzn_558_o_miestnom_poplatku_za_ko_a_dso.pdf
https://www.trnava.sk/userﬁles/ﬁle/Ordinance/vzn_557_o_nakladani_odpadu_ko_a_dso.pdf

PREVÁDZKOVÁ DOBA
ZBERNÝCH DVOROV

od 1.10. do 31.3.
Po – Pia

So

od 1.4. do 30.9.
Po – Pia

So

13:00 – 19:00

9:00 – 19:00

Mikovíniho ulica
(Vajslova dolina)
Sasinkova ulica
(Družba)
Ulica Andreja Kmeťa
(Zátvor)
Cukrová ulica
(za cukrovarom)

12:00 – 18:00

8:00 – 18:00

Modranka
(Sereďská ulica)
Tajovského ulica
(Prednádražie)
Prosíme občanov, aby odpad do zberných dvorov dovážali VÝHRADNE počas otváracích hodín.
Uloženie odpadu pri ZD je podľa zákona č.79/2015 Z.z. §115 odst.1 písm. a) považované za priestupok.

Ďakujeme vám, že triedite odpady v našom meste Trnava.

