OZNAM

PRE OBČANOV

MÚ Bratislava Ružinov oznamuje, že jarné upratovanie sa uskutoční v dňoch
05.10.2019 – 12.10.2019 – 19.10.2019
opätovne formou triedeného zberu objemného odpadu
- v zberových dvoroch pre každú obytnú časť zvlášť

J ESENNÉ U P R A T O V A N I E 2 0 1 9
dňa 05.10.2019– sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

OSTREDKY

- parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, zástavka autobusov č.39

ŠTRKOVEC

- Komárnická – roh Herlianska ul. – parkovisko

TRNÁVKA

- Banšelova ul. – parkovisko pri Autobazáre

dňa 12.10.2019 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

PRIEVOZ

- parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu
- Vlčie hrdlo - sídlisko

POŠEŇ

- parkovisko pred nákupným centrom Kocka

TRÁVNIKY

- parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú ul.
dňa 19.10.2019– sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

STARÝ RUŽINOV - garážové parkovisko ul. Priekopy
RUŽOVÁ DOLINA - parkovisko pred Základnou školou Ružová dolina 29
- roh Kvačalova-Koceľova
- Košická-Oravská-Trenčianska
___________________________________________________________________________
NIVY

V prípade veľkorozmerového odpadu žiadame občanov o spoluprácu, aby
takýto odpad doviezli priamo na adresu: Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava

UPOZORNENIE
Podľa platného VZN č. 6/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
mestskej časti Bratislava – Ružinov je:
1. Zakázané do pristavených veľkokapacitných kontajnerov ukladať:
a. Elektroodpad
b. Použité batérie a akumulátory
c. Pneumatiky
d. Nebezpečný odpad
e. Recyklovateľný odpad – sklo, plasty, papier a kovové obaly
2. Je zakázané vyberať odpad z veľkokapacitného kontajnera a ukladať
alebo skladovať odpad v okolí veľkokapacitných kontajnerov.
Vymenované odpady sa dajú recyklovať a je potrebné ich bezplatne vrátiť do
predajne (elektroodpad, batérie a akumulátory a pneumatiky), odovzdať
v rámci osobitných zberov vyhlásených mestskou časťou (nebezpečný odpad,
elektroodpad) alebo odovzdať do kontajnerov na triedený zber (sklo, plasty,
papier a kovové obaly).
Veľkoobjemový odpad je podľa zákona o odpadoch odpad, ktorý sa svojimi
rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné
látky.
Medzi objemný odpad patrí: starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky,
koberce, linoleá a pod.
Do objemného odpadu nepatrí: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre
a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.

