POKYNY PRE OBČANOV MESTA
VEĽKÝ MEDER NA ZBERNOM DVORE

Prevádzkovateľ zariadenia:

TSM Veľký Meder, s.r.o.
Nezábudková 1671/1
932 01 Veľký Meder

Miesto zariadenia:

Okočská cesta, Veľký Meder

Štatutárny orgán:

Mgr. Norbert Magyarics
Ivan Polgár

Zodpovedný pracovník:

Tomáš Vajda
Tel: 0918 542 399

Otváracia doba:

letný čas: od 01. apríla do 31. októbra
od 9.00 do 17.00
zimný čas: od 01. novembra do 31. marca
od 8.00 do 16.00

Zberný dvor je určený pre dovezenie vymenovaných druhov odpadov od obyvateľov mesta
Veľký Meder a časti mesta Ižop. Na zbernom dvore je zakázané ukladať odpady
pochádzajúcich od podnikateľských subjektov (fyzická osoba - podnikateľ, právnické osoby,
inštitúcie).
Pri dovoze odpadu na Zberný dvor je obyvateľ povinný prihlásiť sa na vrátnici a riadiť sa
pokynmi obsluhy zberného dvora.
Obyvateľ mesta (časti mesta) pri každej návšteve zberného dvora sa preukáže hodnoverným
dokladom (občiansky preukaz, vodičský preukaz) pre potvrdenie trvalého bydliska na území
mesta Veľký Meder alebo časti mesta Ižop.

Obsluha zberného dvora od obyvateľa mesta Veľký Meder a časti mesta Ižop prijíma len
druhy odpadov, ktoré sú vymenované v prevádzkovom poriadku zberného dvora
a umiestnené pri vstupe do zberného dvora.
Pre účely štatistického vyhodnocovania na „Formulár návštevníka“ sa zapisuje meno,
priezvisko, adresa, merné množstvo a druh privezeného separovaného odpadu.
Pri dovoze odpadu do zberného dvora je povolený vstup len vozidlám s celkovou
hmotnosťou do 3,5 t.

Šatstvo: (20 01 10)
Zbierajú sa: šatstvo, textílie, obuvi

Objemný odpad: (20 03 07)
Zbierajú sa: nábytok, koberce, rámy okien bez skla, dvere bez skla, paplóny

Biologicky rozložiteľný odpad: (20 02 01)
Zbierajú sa: tráva, kvety, lístie, burina

Drevo (20 01 38)
Zbierajú sa: stromy, konáre, orezané kroviny, piliny, drevená štiepka, hobliny

Papier (20 01 01)
Zbierajú sa: noviny, časopisy, kancelársky papier, listový papier, obálky, pohľadnice, katalógy,
prospekty, telefónne zoznamy, plagáty, letáky, cestovné lístky, knihy, zošity, papierové
zakladače, výkresy, baliaci papier, papierové sáčky, krabice, kartón, lepenka, recyklovaný
papier.
Krabice a kartóny kvôli zmenšeniu ich objemu je potrebné upraviť, poskladať alebo postrihať.

Nezbierajú sa:
 papiere znečistené motorovým olejom, chemikáliami, farbivami a tukom
 Papiere, ktoré sú zložené z viacerých materiálov,
 Prepisovací papier

Jedlé oleje a tuky (20 01 25)
Zbierajú sa:
 použité kuchynské oleje
 použitý kuchynský tuk

Plasty (20 01 39)
Zbierajú sa:
 nápojové PET-fľaše s uzáverom
 PET-flaše od jedlých olejov
 Všetky umelohmotné fľaše z domácnosti s uzávermi (umelohmotné fľaše od čistiacich
prostriedkov, pracích prostriedkov, šampónov, sprchových gélov, kozmetických
výrobkov, krémov)
 Plechovky od piva a nealkoholických nápojov
 Kombinované krabice od mlieka a nápojov (tetrapack)
 Obalové fólie – reklamné tašky, mikroténové sáčky
 Stavebné obalové fólie – číre, farebné, s nápismi
 Polyetylénové kanistre od destilovanej vody
 Záhradkárske prepravky
 Záhradný nábytok (stoličky, stoly, lôžka na opaľovanie)
Plastové nádoby, fľaše kvôli zmenšeniu ich objemu je potrebné stláčať, fóliu zrolovať.
Zbierajú sa za poplatok:







Plasty znečistené motorovým olejom a chemikáliami
Plasty obsahujúce zvyšky jedál
Agrofólie (fólia používaná v záhradkárstve, fólie dlhodobo vystavené UV-žiareniu)
Tégliky od jogurtov, smotany a šalátov
Jednorazové príbory, taniere, poháre
Obalový materiál od motorových olejov a tvrdých chemikálií (od postrekov, jedov,
žieravín)

Sklo (20 01 02)
Zbierajú sa:






Biele a farebné sklo (od mlieka, malinoviek, liehovín, vína)
Fľaše na zaváranie
Fľaše od konzerv
Sklenené poháre
Tabuľové sklo

Zbierajú sa za poplatok:







Plastové alebo kovové uzávery z fliaš
Sklo znečistené farbivami a masťou
Zrkadlo
Porcelán, keramické výrobky
Okuliare, lupa
Drôtené sklo

Drobné stavebné odpady a odpady z demolácií (20 03 08, 17 01 07)
Zbierajú sa za poplatok:
 Odpady zo stavebných úprav a udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou,
napr.: tehly, keramika, škridla, obklady
 Betón
 Železobetón
 Výkopová zemina
 Asfalt
Nezbierajú sa:
 Nebezpečné stavebné odpady, ako napríklad eternitová krytina, azbest

Žiarivky (20 01 21)
Zbierajú sa:






Lineárne žiarivky
Kompaktné žiarivky
Vysokotlakové a nízkotlakové žiarivky
LED svetelné zdroje
Žiarovky, žiarivky, neónové výbojky

Nezbierajú sa:
 Žiarovky pre všeobecné osvetlenie
 Halogénové žiarovky
Opotrebované pneumatiky (16 01 03)
Zbierajú sa:
 čisté opotrebované pneumatiky z osobných vozidiel v celistvom stave
Nezbierajú sa:
 opotrebované pneumatiky znečistené blatom
 pneumatiky s diskom
 pneumatiky s dušami a vložkami

Vyradené batérie a akumulátory (20 01 33)
Zbierajú sa:





akumulátory z osobných áut
akumulátory z nákladných áut
akumulátory z traktorov
batérie

Vyradené elektrických a elektronických zariadení (20 01 23, 20 01 35, 20 01 36)
Zbierajú sa:
 veľké domáce spotrebiče: chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu,
elektrické sporáky, varné dosky a rúry na pečenie, mikrovlnné rúry, elektrické
spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory, elektrické ventilátory, klimatizačné
a ventilačné zariadenia
 malé domáce spotrebiče: vysávače, čističe kobercov, žehličky, hriankovače, fritézy,
mlynčeky, kávovary, elektrické nože, strihače a sušiče vlasov, elektrické zubné kefky,
elektrické holiace strojčeky, elektrické a digitálne hodinky, elektrické váhy
 informačno-technologické a telekomunikačné zariadenia: osobné počítače (vrátane
procesora, myši, obrazovky a klávesnice), laptopy (vrátane myši), elektronické diáre,
kopírovacie zariadenia, elektrické písacie stroje, kalkulačky, faxové a telefónne
prístroje, bezdrôtové telefóny, mobilné telefóny

 spotrebná elektronika: rozhlasové prijímače, TV prijímače, videokamery,
videorekordéry, HIFI veže, zosilňovače zvuku
 elektrické a elektronické domáce náradie: vŕtačky, pílky, šijacie stroje, zváračky,
zariadenia na spracovanie (frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie,
vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie) dreva a kovov, kosačky
 hračky: súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh, videohry
 prístroje na monitorovanie a kontrolu: tepelné regulátory, termostaty

