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Pravidlá a podmienky zberu
komunálneho a triedeného odpadu
V roku 2021 bude zabezpečovaný zber komunálneho odpadu vrátane jeho triedených zložiek podľa týchto
pravidiel a podmienok nasledovne:
Zber zmesového komunálneho odpadu v roku 2021 bude realizovaný podľa stanoveného harmonogramu.
V prípade, že časť mesta (ulica) nie je pre vozidlá zjazdná alebo prístupná (poľadovica, prekážka, zaparkované
vozidlá, konáre stromov a pod.), nemôže byť zber odpadu v tejto časti vykonaný.
Termíny zberu plastov vrecovým systémom
Od 1.1.2021 sa bude vykonávať zber plastov vrecovým systémom z rodinných domov podľa stanoveného
harmonogramu 1x mesačne nasledovne:
- Prvá oblasť - každý 2. (druhý) piatok v mesiaci
- Druhá oblasť - každý 4. (štvrtý) piatok v mesiaci

Termíny zberu triedeného odpadu kontajnermi
Žlté kontajnery na plasty budú vyprázdňované
Modré kontajnery na papier budú vyprázdňované
Zelené kontajnery na sklo budú vyprázdňované
Červené zvony na kovy budú vyprázdňované
Oranžové kontajnery na kompozitné obaly budú vyprázdňované
Hnedé kontajnery na bioodpad budú vyprázdňované

53 x za rok (každý týždeň)
26 x za rok (2 x mesačne)
9 x za rok
8 x za rok
12 x za rok (každý 4. týždeň)
1 x za 14 dní

Obyvatelia bytoviek (KBV) dostali 7 litrové plastové nádobky na triedenie kuchynského BIOODPADU
v domácnostiach a na stojiskách v KBV sú rozmiestnené hnedé 660 l kontajnery, určené na BIOODPAD.
Obyvatelia v rodinných domoch sú povinní svoje BIOODPADY kompostovať na domácom kompostovisku v zmysle
platného VZN mesta Krupina o nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom na území mesta Krupina.

Oblasť zberu

Mestská časť / ulica
I.Krasku, Jilemnického, Palánkova, Prostredná, Horná, Saská,
Za Baštou, Nová, Koháryho rad, A. Kmeťa, A.Bernoláka,
Bočkayho námestie, Hajdúsky rad, 29. Augusta, Sládkovičova,

Prvá oblasť
2. piatok v mesiaci

Šoltésovej, J.C.Hronského, Bebravská, Hviezdoslavova, Fraňa
Kráľa, Záhradná, Kalinčiakova, Šibeničná, Starohorská,
Tajovského, Špitzera, Školská, Nám. SNP, Partizánska,
Svätotrojičné námestie, Obchodná, Čsl. armády, Mikulková,
J. Vacholda, Lipová, S. Hruškovica, P. M. Hnilicu, Gaštanová
Zvolenská cesta po križovatku s Plavárenskou, Pribinova, Vĺčok,
Krupinica, Vajsov, J. Bottu, Plavárenská, Slnečná,
Nad mestom, Štramploch, Vinohradnícka, Gliarská, Vodná,

Druhá oblasť
4. piatok v mesiaci

Dionýza Štúra, Biely Kameň, Nad Kotlom, Sencovka,
Priemyselná, Husársky most, Bzovská, Tehelná, Osloboditeľov,
Majerský rad, Malinovského, Štefánikova, Jesenského, Mlynská,
Železničná, Kuzmányho, Geschwindova
* 24.12. 2021 v piatok je sviatok, a teda zber plastov v tento deň
nebude realizovaný. Náhradný termín je vo štvrtok 23.12.2021.

Termíny zberu
ŽLTÝCH VRIEC
PLASTY
08.01.2021
12.02.2021
12.03.2021
09.04.2021
14.05.2021
11.06.2021
09.07.2021
13.08.2021
10.09.2021
08.10.2021
12.11.2021
10.12.2021
22.01.2021
26.02.2021
26.03.2021
23.04.2021
28.05.2021
25.06.2021
23.07.2021
27.08.2021
24.09.2021
22.10.2021
26.11.2021
23.12.2021

AKO TRIEDIŤ ODPADY
PLASTY

PAPIER

Patrí:

Patrí:

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

noviny, časopisy, zošity,
kancelársky papier,
reklamné letáky, krabice,
kartóny, papierová
lepenka a pod. patria do
modrých kontajnerov
alebo do Zberného
dvora.

V RODINNÝCH DOMOCH = ŽLTÉ VRECE
V BYTOVÝCH DOMOCH = ŽLTÝ KONTAJNER
Nepatrí:

Nepatrí:

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

znečistený, mokrý, mastný papier od
potravín, asfaltový a impregnovaný papier,
plienky a hygienické potreby a iné prímesi
komunálneho odpadu.

SKLO

KOVY

Patrí:

Patrí:

Nepatrí:

Nepatrí:

vyprázdnené sklenené fľaše
a poháre bez zvyšku obsahu
a bez uzáveru patria do
kontajnerov označených na
SKLO alebo do Zberného
dvora.

kovové obaly ako
vyprázdnené plechovky od
nápojov a podobne patria do
červených zvonov.

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

KOMPOZITNÉ OBALY
(TETRAPAKY)

znečistené obaly zvyškami
prímesi komunálneho odpadu.

iné

BIOODPAD
(biologicky rozložiteľný odpad)

Patrí:

Patrí:

Nepatrí:

Nepatrí:

viacvrstvové kombinované
materiály na báze lepenky od
nápojov, mlieka a pod. patria
do oranžových kontajnerov.

znečistené obaly zvyškami
prímesi komunálneho odpadu.

obsahu,

nespotrebované zvyšky a
šupky z ovocia a zeleniny,
zvyšky zo zberu úrody,
zvyšky pečiva a obilnín,
zvyšky jedla a potravín,
zvyšky rastlín.
obsahu,

iné

obaly a iné prímesi komunálneho odpadu, iné
triedené zložky komunálneho odpadu – papier,
plasty, sklo, kovy a kompozitné obaly, stavebný
odpad, zemina, jedlé oleje a tuky.

PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA
V zbernom dvore môžu občania s trvalým pobytom v Krupine odovzdať rôzne odpady z domácnosti v rozsahu
podľa platného Všeobecného záväzného nariadenia mesta Krupina. Trvalý pobyt je potrebné preukázať
občianskym preukazom.
Odpad od tretích osôb, s preukazom totožnosti INEJ neprítomnej osoby neprijímame !
Zberný dvor sa nachádza na adrese: Krupinica 427, Krupina
Prevádzkové hodiny Zberného dvora:
Pondelok
07:30 - 14:30
Utorok
07:30 - 15:00
Streda
07:30 - 17:00
Štvrtok
07:30 - 14:30
Piatok
07:30 - 14:30
Sobota
07:30 - 12:30
Vo sviatočné dni je Zberný dvor zatvorený !

Opotrebované pneumatiky sa odovzdávajú na území mesta Krupina
u predajcov pneumatík a pneuservisov !
Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu v Krupine
pre rok 2021
Týždeň zberu
Deň zberu
(interval)
Každý utorok
1 x za 7 dní

Mestská časť / ulica
Obyvatelia rodinných domov (IBV), bytových domov (KBV) a nemocnica

Párny
kalendárny týždeň
utorok
1 x za 14 dní

Podnikateľské subjekty a organizácie na uliciach: *
I.Krasku, Jilemnického, Palánková, Prostredná, Horná, Saská, Za Baštou, Nová,
Koháryho rad, A. Kmeťa, A. Bernoláka, Bočkayho námestie, Hajdúsky rad,
29. Augusta, Sládkovičova, Šoltésovej, J.C. Hronského, Bebravská, Hviezdoslavova,
Fraňa Kráľa, Záhradná, Kalinčiakova, Šibeničná, Starohorská, Tajovského, Špitzera,
Školská, Nám. SNP, Partizánska, Svätotrojičné námestie, Obchodná, Čsl. armády,
Mikulková

Nepárny
kalendárny týždeň
utorok
1 x za 14 dní

Podnikateľské subjekty a organizácie na uliciach: *
Zvolenská cesta po križovatku s Plavárenskou, Pribinova, Vĺčok, Krupinica, Vajsov,
J. Bottu, Plavárenská, Slnečná, Nad mestom, Štramploch, Vinohradnícka, Gliarská,
Vodná, Dionýza Štúra, Biely Kameň, Nad Kotlom, Sencovka, Priemyselná, Husársky
most, Bzovská, Tehelná, Osloboditeľov, Majerský rad, Malinovského, Štefánikova,
Jesenského, Mlynská, Železničná, Kuzmányho

Krupina Lazy
párny kalendárny
týždeň - piatok
Krupina Lazy
nepárny kalendárny
týždeň - piatok **

Poloma, Holý Vrch, Nová Hora, Široké lúky, Dráhy, Starý Háj, Fitzberg, Gubáň,
Stará Hora, Bebrava, Líška, Šváb
Pijavice, Červená Hora, Okrúhla Hora, Hozník, Kopanice, Tepličky, Kňazova dolina,
Briač, Tanistravár

* Podnikateľským subjektom a organizáciám so zavedeným množstvovým zberom bude odpad z nádob
odvezený v presne mestom určenom rozsahu.
** 01.01.2021 v piatok je sviatok, a teda zber odpadu na Lazoch v tento deň nebude realizovaný.
Náhradný termín je v sobotu 02.01.2021.
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

