
 

 

ZBERNÝ DVOR V MESTE KRUPINA

Pre podporu separácie zložiek komunálneho odpadu je v Meste Krupina, 
areál Mestskéhopodniku služieb) od 13.8.2012 otvorený Zberný dvor 
umiestnenie odpadov ktoré sa nezbierajú cyklickým pravidelným zberom. Ob
do Zberného dvora preukáže vlastným 
 
Zoznam zložiek komunálnych odpadov, ktoré môžu ob
 
20 01 01  Papier a lepenka –
20 01 02  Sklo – bez obmedzenia množstva
20 01 39  Plasty - bez obmedzenia množstva
20 01 21  Svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortu
20 01 23  Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uh

množstva 
20 01 26  Oleje a tuky iné, ako uvedené v 20 01 25
20 01 33  Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02

akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 35  Vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné, ako uvedené v 20 01 21 a

 20 01 23  obsahujúce nebezpe
20 01 36  Vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné ako uvedené v 20 01 21,

20 01 23 a 20 01 35 
20 01 27  Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpe

do 5 kg na občana /rok
15 01 10  Obaly obsahujúce zvyšky nebezpe
20 03 07  Objemný odpad 
20 02 01  Biologicky rozložiteľ

občana na týždeň 
16 06 02  Niklovo kadmiové batérie
16 06 04  Alkalické batérie iné a
20 01 08  Biologický rozložiteľ
20 01 25  Jedlé oleje a tuky 
20 03 08  Drobný stavebný odpad

 

 
Pre vysoký záujem o rozšírenie otváracích hodín Zberného dvora v
sme s platnosťou od 8.6.2016 rozšírili otváracie hodiny na 6 dní v
 

Otváracie hodiny

 
Obyvatelia  Krupiny môžu odovzdáva

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen
Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen

Tel.: 045/ 5 321

 
ZBERNÝ DVOR V MESTE KRUPINA  

 
Pre podporu separácie zložiek komunálneho odpadu je v Meste Krupina, na adrese Krupinica 427 ( bývalý 

služieb) od 13.8.2012 otvorený Zberný dvor ktorý bude slúžiť pre obč
ktoré sa nezbierajú cyklickým pravidelným zberom. Občan sa pri odovzdaní odpadov 

vlastným preukazom totožnosti. 

nálnych odpadov, ktoré môžu občania doniesť do zberného dvora 

– bez obmedzenia množstva 
bez obmedzenia množstva 
bez obmedzenia množstva 

Svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť - bez obmedzenia množstva
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky- bez obmedzenia 

Oleje a tuky iné, ako uvedené v 20 01 25 - bez obmedzenia množstva
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 netriedené batérie a 
akumulátory obsahujúce tieto batérie - bez obmedzenia množstva 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné, ako uvedené v 20 01 21 a
20 01 23  obsahujúce nebezpečné časti - bez obmedzenia množstva

lektrické a elektronické zariadenia, iné ako uvedené v 20 01 21,
20 01 23 a 20 01 35 - bez obmedzenia množstva 

iarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpezpečné látky 
ana /rok 

zvyšky nebezpečné látky . max do 5 ks obalov na 

Biologicky rozložiteľný odpad – max 3 vrecia v objeme nie viac ako 1,5 m3 na 
 

Niklovo kadmiové batérie 
Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 
Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

 
Drobný stavebný odpad – podľa zákona 79/2015 je od 1.1.2016 spoplatnený

 

rozšírenie otváracích hodín Zberného dvora v Krupine, Krupinica 427 
.6.2016 rozšírili otváracie hodiny na 6 dní v týždni nasledovne:  

Otváracie hodiny  v Zbernom dvore od 8.6.2016 
Pondelok 7:30 –  15:00 
Utorok      7:30 –  14:30 
Streda      7:30 –  17:00 
Štvrtok     7:30 –  14:30 
Piatok       7:30 –  14:30 
Sobota      7:30 –  12:30 

Obyvatelia  Krupiny môžu odovzdávať komunálne odpady v zmysle VZN mesta Krupiny.
 

kontakt: 
Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen  

Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen 
Tel.: 045/ 5 321 764, 5 322 953 

zvolen@mariuspedersen.sk 

Krupinica 427 ( bývalý 
 pre občanov na 

an sa pri odovzdaní odpadov 

bez obmedzenia množstva 
bez obmedzenia 

bez obmedzenia množstva 
netriedené batérie a 

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné, ako uvedené v 20 01 21 a 
bez obmedzenia množstva 

lektrické a elektronické zariadenia, iné ako uvedené v 20 01 21, 

čné látky – max 

né látky . max do 5 ks obalov na občana /rok 

objeme nie viac ako 1,5 m3 na 

a zákona 79/2015 je od 1.1.2016 spoplatnený 

Krupine, Krupinica 427 
týždni nasledovne:   

zmysle VZN mesta Krupiny. 


