
 

Adresný zber – dôležité informácie 

Tohto roku sa mesto Krompachy rozhodlo podporiť zber separovaného odpadu aj 

novým motivačným plánom pre občanov, ktorý sme nazvali „adresný zber“.  

Adresný zber sme začali realizovať začiatkom tohto roka.  

Touto cestou chceme vyzvať a posmeliť aj občanov bytových domov, aby sa zapojili 

do tohto projektu.   

Keďže ani v budúcnosti sa nevyhneme ďalšiemu zvyšovaniu nákladov z dôvodu 

manipulácie, odvozu alebo uloženiu odpadu, je potrebné, aby sme v maximálnej 

možnej miere prispievali k zhodnocovaniu odpadov. Prosíme zároveň občanov, 

ktorí sa chcú zapojiť do adresného zberu plastov a skla, že je nutné, aby bol 

rodinný dom (resp. vrecia) viditeľne označený súpisným číslom kvôli identifikácii 

pri evidencii. Plasty musia byť stlačené. Pri skle sa za plné vrece považuje vrece 

naplnené do 2/3 objemu. 

 Mesto Krompachy poskytne zníženie ročného poplatku občanom, ktorí 

preukážu, že   vytriedili určené zložky komunálneho odpadu a to plasty a sklo podľa 

nasledovnej tabuľky: 
 

počet vytriedených vriec 

(objem 120 l) 

z toho sklo 

minimálne úľava v € 

10 ks 1 ks 2,00 

20 ks 2 ks 4,00 

30 ks 3 ks 6,00 

40 ks 4 ks 8,00 

50 ks 5 ks 10,00 

 

Systém zberu pre rodinné domy sa nemení. Občania v čase zberu vyložia vrece 

pred dom tak, ako sme na to zvyknutí. Evidencia sa vedie pri zbere na súpisné číslo 

domu. 

Rodinné 

domy Harmonogram pre zber plastov a skla na r. 2021 

 plasty sklo 

január     6.1.2021                               20.1.2021  - 
február     3.2.2021                               17.2.2021  - 

marec      3.3.2021        17.3.2021     31.3.2021 9.3.2021 

apríl    14.4.2021                               28.4.2021  - 

máj    12.5.2021                               26.5.2021  - 

jún     9.6.2021                               23.6.2021  - 

júl     7.7.2021                               21.7.2021 2.7.2021 

august     4.8.2021                               18.8.2021  - 

september     1.9.2021        15.9.2021     29.9.2021  - 

október  13.10.2021                             27.10.2021  - 

november  10.11.2021                             24.11.2021 1.11.2021 

december    8.12.2021                             22.12.2021  - 



   

Občania bytových domov – činžiakov - musia odpad odovzdať na základe 

harmonogramu osobne alebo poverenou osobou v presne určenom čase. 
 

Harmonogram pre  zber 
plastov  a skla na r. 2021 

 Bytové domy - 
činžiaky 

január 27.1.2021 

február 16.2.2021 

marec 30.3.2021 

apríl 27.4.2021 

máj 25.5.2021 
jún 22.6.2021 

júl 20.7.2021 

august 17.8.2021 

september 28.9.2021 

október 26.10.2021 

november 23.11.2021 

december 21.12.2021 

   

 
Miesta a časy zberov od bytových domov -činžiakov 

    

miesto zberu čas 

1 BD Banícka štvrť 14:30 14:40 

2 Mlynská 8 -pri elektrorozvodni 14:45 14:55 

3 Mlynská 3 -pri plynovej kotolni 14:55 15:05 

4 Slovinská 2  15:10 15:20 

5 BD Námestie slobody 15:20 15:30 

6 Lorencova 3 15:35 15:45 
7 Lorencova 8  15:45 15:55 

8 Trangusova 2 16:00 16:10 

9 BD Stará cesta - pri škôlke 16:15 16:25 

10 BD Veterná 16:25 16:35 

11 Maurerova 7 16:40 16:50 

12 Maurerova 44 16:50 17:00 

13 Maurerova - nové bytovky 17:00 17:10 

14 Cintorínska - parkovisko pri EURONICS 17:15 17:25 

15 Hlavná - stojisko pod areálom 17:30 17:40 

16 Hlavná - stojisko pri AGROMILKU 17:40 17:50 

17 Poštová 5 17:50 18:00 
 

Musíme myslieť na to, že naše mesto, ale aj krajinu nechávame budúcim generáciám 

a ak chceme, aby mali kde plnohodnotne žiť, správajme sa k životnému prostrediu 

zodpovedne.   


