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Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera  
 

1. Veľkoobjemový kontajner bude pristavený na stojisko v uvedený deň vždy o 10,00 hodine. 
2. Posledný zber, alebo uloženie odpadu do veľkoobjemového kontajnera je možný len do 17,30 hodiny. 
3. Pôvodca nadrozmerného odpadu pred jeho uložením do kontajnera musí tento rozobrať na jednotlivé 

diely napr. skrine, váľandy  a pod. 
4. Pôvodca odpadu musí odpad uložiť do veľkoobjemového kontajnera. 
5. Uloženie odpadu do veľkoobjemového kontajnera sa uskutočňuje pod dohľadom zamestnanca EKO-

podniku verejnoprospešných služieb, ktorý odoprie občanovi uloženie odpadu  do veľkoobjemového 
kontajnera alebo jeho blízkosti ak ide o odpad, ktorý je zakázaný odkladať do kontajnera.  

  
 

 
Do veľkoobjemového kontajnera alebo jeho blízkosti uložiť 

je   z a k á z a n é 
 

a) chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, 
výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické 
a elektronické spotrebiče; 

b) lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého 
druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly; 

c) stavebný odpad; 
d) recyklovateľný odpad,  papier, sklo a plasty;  
e) odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely. 
f) auto plasty, pneumatiky 
g) bio odpad zo záhrad, konáre zo stromov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov 

„JARNÉ UPRATOVANIE“ 
 

     ulica     stojisko      termín   od     do 
1.  Teplická   pri garážach (Mladá Garda)    3.5.2022 10:00  17:30 
2.  Biely kríž  námestie      3.5.2022 10:00  17:30 
3. J.C. Hronského    pri garážach      3.5.2022      10:00  17:30 
 
4.  Piešťanská na rohu Sibírskej     5.5.2022 10:00  17:30 
5.  Sibírska  na rohu Šuňavcovej     5.5.2022 10:00  17:30 
6. Thurzová             pri detskom ihrisku                         5.5.2022      10:00             17:30 
 
 7.  Kraskova  na rohu Americkej   10.5.2022 10:00  17:30 
 8.  Belehradská na rohu Kováčskej   10.5.2022 10:00  17:30 
 
  9.  Za kasárňou pri trafostanici   12.5.2022 10:00  17:30 
10. Tegelhofa Príkopova pri ŠK   12.5.2022 10:00  17:30 
11. Sliačska    horná časť pod lesom  12.5.2022 10:00  17:30 
 
12.Družstevná Kalinčiakova pri vjazde  17.5.2022 10:00  17:30 
13.Riazanská  dvor Pavlovská   17.5.2022 10:00  17:30 
 
14.Ľudové nám. pri parku    19.5.2022 10:00  17:30 
15.Magurská  pred garáže dom číslo3  19.5.2022 10:00  17:30 
16.Unitas,Šancova 23 do dvora    19.5.2022 10:00  17:30  
 
17.Cesta na Kamzík parkovisko       24.5.2022 10:00  17:30 
18.Jahodová  podľa miesta    24.5.2022 10:00  17:30 
19.Višňová  parkovisko    24.5.2022 10:00  17:30 
 
20.Na Revíne malé parkovisko   26.5.2022 10:00  17:30 
21.Muštová     roh Horská (prvá križovatka od Sliačskej) 26.5.2022     10:00  17:30 
 
22.Bellová  pri škole    31.5.2022 10:00  17:30 
23.Záborského      stojisko pri parkovisku  31.5.2022 10:00  17:30 
24.Koziarky            križovatka nad kovovýrobou       31.5.2022      10:00             17:30 
 
25.Odborárska  garáže pri ZŠ    7.6.2022 10:00  17:30 
26.L. Dérera  podľa voľného miesta  7.6.2022 10:00  17:30 
27.Račianska  medzi Tesccom a Eurpoenziou  7.6.2022 10:00  17:30 
 
28.Rozvodná  pri č. 11 – 13    9.6.2022 10:00  17:30 
29.Brečtanová         koniec ulice pri lese   9.6.2022 10:00  17:30 
 
30.Horská  roh Jurská                           14.6.2022 10:00  17:30 
31.Mierová kolónia  Tylová ul.                      14.6.2022 10:00  17:30 
 
32.Nobelova   pri č. 42            16.6.2022 10:00  17:30 
33.Budyšínska podľa voľného miesta          16.6.2022 10:00  17:30 
34.Čsl.parašutistov pri škôlke             16.6.2022 10:00  17:30 


