Zberný dvor mesta Trebišov
Prevádzkovateľ: Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2

Prevádzkový čas zariadenia:
APRÍL - OKTÓBER

Pondelok - Piatok: 08:00 - 20:00
Sobota:
08:00 - 20:00
Nedeľa:
ZATVORENÉ

NOVEMBER - MAREC

Pondelok - Piatok: 08:00 - 16:00
Sobota:
08:00 - 12:00
Nedeľa:
ZATVORENÉ

Zoznam druhov odpadov, ktoré môže fyzická osoba - občan mesta
doviezť na zberný dvor a uložiť bez poplatku:
-20 01 10, 20 01 11 TEXTIL A ŠATSTVO
Patrí sem: oblečenie, deky, prikrývky, záclony, posteľná bielizeň, topánky, klobúky, čiapky, šály,
rukavice, prípadne iné druhy šatstva a textilu neznečistené škodlivými látkami...

-20 01 25 JEDLÉ OLEJE A TUKY
Patrí sem: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky
masla či tuku...

-20 01 03 VKM /tetrapaky/
Patrí sem: čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov, fólie kombinované s inými
materiálmi...

-20 01 04 KOVY
Patrí sem: kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky, drobný železný odpad...

-20 01 39 PLASTY
Patrí sem: PET fľaše - nápojové, olejové (jedlý olej), tvrdené plastové obaly z drogérie, fólie,
tégliky, obalové fólie, tašky, vrecia, plastové vedrá, hračky, bandasky, sudy, kvetináče...

-20 01 01 PAPIER

Patrí sem: čistý papier - noviny, časopisy, katalógy, zošity, knihy, poskladané krabice vyrobené
z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky, reklamné letáky, kancelársky papier...

-20 01 02 SKLO
Patrí sem: biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše a pod.), črepy, ako aj úlomky
tabuľového skla...

-20 01 08 BIO ODPAD
Patrí sem: tráva, lístie, piliny, drevná štiepka, burina, pozberové zvyšky z ovocia a zeleniny, zhnité
ovocie, zelenina a biologický odpad z kuchyne...

-20 03 07 OBJEMNÝ ODPAD
Patrí sem: starý nábytok, sedačky, kreslá, koberce, skrine, stoličky, stoly...

-20 01 36 ELEKTROODPAD
Patrí sem: práčky, chladničky, mrazničky, televízory, počítače, monitory, mobily, malé spotrebiče

Na zberný dvor je prísny zákaz dovážať a uskladňovať komunálny
odpad z domácnosti!!!
Názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie:
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 32,
075 01 Trebišov
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia, tel. číslo:
Peter Čičatko – vedúci strediska odpadového hospodárstva, t. č. 0918 248 958

