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Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad 

rodinných domov 
 

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (BRO) bude 

zabezpečovaný zberovou spoločnosťou T+T, a.s., v deň zberu zmesového 

komunálneho odpadu v príslušnej lokalite. V mesiacoch marec a apríl bude 

zber BRO zabezpečovaný jedenkrát za 2 týždne, v mesiacoch máj až 

november bude zber vykonávaný jedenkrát týždenne. Na ukladanie BRO je 

obyvateľom  rodinných domov distribuované jedno plastové vrece hnedej farby 

s objemom 120 litrov. Vrece s BRO je potrebné ukladať k nádobe na zmesový 

komunálny odpad v ranných hodinách do 6,30 hod.. V prípade vyššej produkcie 

BRO je BRO potrebné odovzdať v prevádzke Zberňa odpadov na Garážovej 

ulici č.1 v jej prevádzkovom čase. 

 

Do vreca na BRO je povolené  ukladať výlučne kvety, trávu, lístie, drevný 

odpad zo strihania, orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové 

zvyšky z pestovania, zhnité ovocie  a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, 

drevný popol.  Do vreca na BRO je zakázané  ukladať iné odpady napr. 

zmesový komunálny odpad (určený do čiernej nádoby), objemný odpad, drobný 

stavebný odpad, nebezpečné odpady, pneumatiky, elektroodpad, odpad 

z kuchyne, uhynuté živočíchy a podobne.  

 

Termíny zberu BRO: 

12. 03. 2018 – 16. 03. 2018 

26. 03. 2018 – 30. 03. 2018 

09. 04. 2018 – 13. 04. 2018 

23. 04. 2018 – 27. 04. 2018 

30. 04. 2018 – 30. 11. 2018 

 

Stanovištia určené na zber konárov v čase jarného a jesenného rozmiestnenia 

veľkoobjemových kontajneroch ako aj možnosť odovzdať BRO v prevádzke 

Zberňa odpadov na Garážovej ulici 1 v prevádzkovom čase zariadenia ostávajú 

zachované. Termíny zberu budú zverejňované obvyklým spôsobom. 

 

Informácie nájdete na: www.prievidza.sk    

http://www.prievidza.sk/

