
Obec Rudina 

 

OBJEMNÉ   ODPADY  A  DROBNÉ  STAVEBNÉ  ODPADY /2021 
ZBER   DO   VEĽKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV 

uložených na verejnom priestranstve 
 

Vážení občania,  

veľkokapacitné kontajnery pre veľkoobjemový  a drobný stavebný 

odpad budú vyložené v areáli za MŠ Rudina pri  tzv. zbernom dvore  

 v čase  od   5.3.2021/piatok  -   vývoz odpadu po naplnení kontajnerov najneskôr   

v utorok     9.3.2021.                                     Zber sa uskutoční v spolupráci s Fa. T+T Žilina.  

*DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD /DSO/ zahŕňa   a do  Veľkokapacitných kontajnerov môžete ukladať  

drobné stavebné odpady z domácnosti *BEZ OBSAHU NEBEZPEČNÝCH LÁTOK*  -  v malom množstve  

zmes betónu, maltu a sadru, piesok, cement a vápno, kamenivo a zeminu, tehly, tvárnice, 

kachličky a dlažbu, sklobetón, keramiku, toalety a umývadlá, zrkadlá, úlomky betónu , 

škvarobetón, stavebnú suť a škridle, kameninové odtokové rúry   –  materiály spravidla na 

báze porcelánu.   

 Nepatrí sem: azbest a materiály z azbestu, ktoré sa radia do skupiny nebezpečných odpadov . 

Tieto odpady do veľkokapacitných kontajnerov nevhadzujte !!!  

 

Objemnými odpadmi sú odpady ktoré nevojdú do bežnej nádoby na komunálny odpad .  
*VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD  /VOO/  zahŕňa   a do  Veľkokapacitných kontajnerov môžete ukladať  

nábytok, skrine, postele , sedačky, koberce, matrace, kolobežky , pohovky, kreslá, dvere 

a okná bez skla, kufre, starý nepotrebný textil, obuv, ...  

 nábytok pred vhodením do kontajnera rozložte !!!   
    Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem odpadu v rámci prestavby bytu, 

rodinného domu, je možné na základe dohody zabezpečiť odvoz odpadu z dvora od 

domu (potrebné nahlásiť OcÚ Rudina) .  

 Vývoz a uloženie na skládku si hradí občan sám v sume 151,40 € . 

 

 „ Prečo    n e u k l a d a ť    odpad vedľa kontajnerov ? “ 

 „ Preto, lebo  odpad  nemá nohy, aby sám do kontajnera naskákal.“     
 
                                                                                                                                                    Foto Tatiana Tolnajová zber v obci 

POZOR ! Nebezpečné odpady do veľkokapacitných kontajnerov nevhadzujte !!! 

Zber NEBEZPEČNÉHO ODPADU (NO)  z domácností s obsahom škodlivých látok  

(napr.  odpadové motorové a mazacie oleje, rozpúšťadlá,  staré farby, lepidlá,  riedidlá,  

staré náterové hmoty, umelé hnojivá...) uskutočníme v spolupráci a po dohode s  Fa. T+T 

Žilina  samostatne.  Harmonogramu zberu NEBEZPEČNÉHO ODPADU  bude včas 

oznámený.  Do doby zberu je potrebné NO  skladovať  v pevných nepretekajúcich obaloch.  
Ďakujem za spoluprácu.  

Rudina , 10.2.2021/ Tatiana Tolnajová/pracovník obce 
 



 

 


