Celoročné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi
v Mestskej časti Košice - Juh na rok 2021
4.3. - 11.3.20201

8.4. - 15.4.2021

6.5 - 13.5.2021

Palárikova - Partizánska – zeleň
Mudroňova - Franckova na roh chodníka
Krivá - dvor
Poľská v zeleni pri ručnej auto umyvárke
Lomonosovova č.32 parkovisko
Miškovecká - Ostravská – zeleň
Šoltésovej č. 11 – dvor
Turgenevova25-27 parkovisko
Fejova č. 8

Krakovská 16 – garáže
Žižkova č. 33 pri výmenníku v zeleni
Panelová č.1
Omská 31 – pod betónové oplotenie
mimo vchodu do domu
Rosná č. 5
Turgenevova č. 18 – garáže
Kalinčiakova do zelene k oploteniu UNLP
Južná trieda 20 garáže
Južná trieda 27 parkovisko

Ostravská č.12 – parkovisko od Alejovej
Turgenevova č. 1-5 garáže
Fibichova 13-9
Rastislavova č. 6-14
Jantárová č. 10 – parkovisko
Rázusová - Skladná na roh chodníka
Južná trieda č. 30 pri garážach
Lomonosovova 12-14 garáže
Alejová – parkovisko za hotelom u Leva

3.6. - 10.6.2021

1.7. - 8.7.2021

29.7. - 5.8.2021

Užhorodská č. 31 – garáže
Krakovská č. 4 garáže
Jánošíkova č. 8 schody z Moldavskej
Lichardova - Riznerova roh chodníka
Palárikova č. 9
Mudroňova č. 25
Južná trieda 39-41
Lomonosovova č. 20 – parkovisko
Pasteurovo nám. - Milosrdenstva
Oštepová 7– zeleň pri ihrisku
roh chodníka
Šoltésovej č. 11 – dvor
Skladná - Kupeckého horná časť
Paulínyho č. 18 - 23
ul. Pri nemocnici – dvor
Turgenevova 25-27 garáže
Košťová 2 – v zeleni garáže
Rosná č. 1-3 parkovisko
Mudroňova – Perlová stanovište s KO (výmenník)

Miškovecká č. 16 pri kontajneroch v zeleni
Turgenevova 13 roh chodníka – garáže
Žižkova č. 23 - Jánošíková č.1 zeleň
Južná trieda č. 23 – z
Poľská v zeleni pri ručnej auto umyvárke
Krivá dvor
Pekná - Srbská k plotu
Ludmanska 3 pri výmenníku v zeleni
Lomonosovova 30 chodník pri parkovisku

26.8. - 2.9.2021

23.9. - 30.9.2021

21.10. - 28.10.2021

Ostravská č. 24 – pri výmenníku
Turgenevova č. 26-30 – garáže
Alejová - parkovisko za hotelom u Leva
Fibichova č. 13 – parkovisko
Rázusová - Skladná na roh chodníka
Jantárová č. 10 – parkovisko
Poľská v zeleni pri ručnej auto umyvárke
Šoltésovej 11 - dvor
Palárikova – Partizánska zeleň

Užhorodská č. 1
Palárikova 1-3 a 5-7 do zelene
Bulharská ul. pri výmenníku
Milosrdenstva č. 17
Lomonosovova č. 38 do zelene
Rosná č. 5
Omská - Domčeková – roh
Gemerská – Školská v zeleni
Oštepová č. 2 chodník pri výmenníku

Krakovská č. 9 – zeleň
Lomonosovova č. 2 garáže
Turgenevova č. 18 garáže
Vojvodská – zeleň garáže
Ludmanská medzi č.3-5
Palárikova - Partizánska – zeleň
Mudroňova ul. 36 v zeleni
Južná trieda 22-26 pri garážach
Rázusová - Skladná na roh chodníka

18.11. - 25.11.2021

Ako nakladať s odpadom z domácnosti

Miškovecká č. 6,7 – zeleň
Turgenevova č. 1-5 garáže
Rosná 16 oproti roh chodníka
Južná trieda č. 36 parkovisko
Pasteurova č. 7
Rastislavova č. 6-14
Fejova č. 8
Alejová - parkovisko za hotelom u Leva
Krakovská 7- 9 parkovisko

Upozorňujeme občanov, aby odpad, ktorý vhadzujú do veľkokapacitných kontajnerov
minimalizovali, zmenšovali jeho objem a nenapĺňali kontajner do výšky nad 30 cm od
horného okraja. Odpad ktorý sa nevmestí do veľkokapacitného kontajnera neuskladňujte
vedľa kontajnera ale odovzdajte ho v niektorom zo zberných dvorov. Odpad pohodený na
zemi je vnímaný ako čierna skládka.

Do veľkokapacitného kontajnera patrí nasledovný odpad: parkety, starý nábytok (postele skrine, sedačky, koberce, drevené laty,
kreslá a stoličky), kuchynské linky – tento odpad je treba minimalizovať!

Do veľkokapacitného kontajnera nepatrí nasledovný odpad: triedený odpad (papier, plast, kov, tetrapak, sklo), kuchynský odpad,
bioodpad pokiaľ nie je inak určené

Prevádzka zberných dvorov a zberných miest v Košiciach
Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje 6 zberných dvorov (ZD) pre obyvateľov mesta Košice. Tieto zberné miesta sú určené iba pre
občanov s trvalým pobytom v Košiciach. Sú to ZD na Magnezitárskej ul., ZD na Jesenského ul., ZD na Popradskej ul., ZD Pri
bitúnku, ZD Železiarenská – Šaca a ZD Napájadlá – Nad Jazerom.

Otváracie hodiny zberných dvorov:
Zimný režim

(1.10. – 31.3.)

Pondelok – Piatok: 9.00 – 17.00 hod.
Sobota: 8.00 – 15.00 hod.

Obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00
Letný režim

(1.4. – 30.9.)

Pondelok – Sobota: 7.00 – 18.00 hod.

KOSIT a.s. žiada všetkých obyvateľov aby rozumne nakladali s odpadom a nevyhadzovali
do kontajnerov odpad ako:
•
•
•
•
•

tlejúci,
výbušný a nebezpečný odpad,
obaly z horľavých látok,
horľavé kvapaliny,
nehasené vápno.

Tento odpad spôsobuje riziko vzniku požiaru, materiálne škody a môže zapríčiniť aj vážne škody na
zdraví človeka.

Zber triedeného odpadu
V lokalitách KBV (komplexná bytová zástavba) triedime plasty s kovmi, sklo, papier. K dispozícii sú 1100 litrové kontajnery. Pre
lokality RD je pre tie isté komodity zavedený vrecový systém zberu.
Harmonogram vývozu určuje mesto Košice nasledovne:
1. v komplexnej bytovej výstavbe sa plasty, kovy a VKM zbierajú 1x týždenne, sklo – 1x mesačne, papier – 1x týždenne,
2. z rodinných domov sa plasty, kovy a VKM zbierajú 12x za rok, sklo – 8x za rok a papier – 8x za rok.
Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby obyvatelia minimalizovali triedené zložky odpadu nasledovne: plastový a kovový odpad
zmršťovali a kartóny rozkladali. V opačnom prípade sa míňa účinok triedeného zberu odpadu nakoľko sa kontajner zaplní
oveľa skôr a následne dochádza k znečisťovaniu okolia stojísk kontajnerov.
Spoločnosť NATUR-PACK, a.s., ako zmluvný partner, zabezpečuje financovanie zberu a prepravy triedených zložiek (TZ) a to na
základe zmluvných podmienok v súčinnosti so zmluvným partnerom mesta v oblasti odpadového hospodárstva. Nevyhnutnou
podmienkou je, aby boli splnené ciele zberu a jeho štandardy podľa platnej právnej úpravy. Systém sa zavádza na území celého mesta
pre pôvodcov odpadu, pričom sa do štandardov zohľadňujú vytvorené podmienky spolu pre sídliská, pre bytové domy s 1 100 L
zbernou nádobou a zároveň aj podmienky vytvorené pre rodinné domy. Podľa prepočtov spoločnosti Natur - pack a.s, je
v Košiciach kapacita poskytnutých nádob na TZ a ich frekvencia financovaná nad rámec povinnej legislatívy. Pracovníci MČ
realizujú vlastný monitoring, prehľad o situácii a o počte zberných nádob. Pri triedených zložkách sa počet kontajnerov a umiestnenie
konzultuje s Natur - packom, ktorý sa po posúdení vyjadruje. Frekvenciu vývozu nie je možné v priebehu roka meniť. Je možné
preložiť kontajner z jedného miesta na druhé v rámci MČ. Nové kontajnery, v malom počte, sú rezervované na nové obytné súbory,
bloky.

Spracoval: ORR a BP

