Nová zberová spoločnosť – Brantner Gemer s.r.o.
Dňa 1.3.2018 došlo v meste Dobšiná k zmene zberovej spoločnosti. Činnosť separovaného
zberu od tohto dňa zastrešuje spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. z Rimavskej Soboty.
Zmenou zberovej spoločnosti prinášame do domácností nielen nový harmonogram
separovaného zberu ale i nový spôsob triedenia odpadov.
Mestá a obce sú povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály
na báze lepenky, jedlých olejov a tukov a to prostredníctvom svojich zmluvných partnerov.
Nakoľko chce mesto obyvateľom čo najviac uľahčiť separovanie vyššie spomenutých
odpadov a zefektívniť systém separovaného zberu, uzavrelo zmluvný vzťah so spoločnosťou
Brantner Gemer s.r.o., ktorej nastavený systém zberu triedených odpadov je blízky potrebám
miest a obcí v danej oblasti.

Novinky v systéme triedeného zberu
Plasty
Doterajší spôsob triedenia zmiešaných plastov a PET-fliaš v rodinných domoch nahrádza
nový systém separovania plastov. Po novom sa do žltých vriec a žltých kontajnerov vkladajú
spolu so zmiešaným plastom, PET fľašami aj tetrapaky (VKM – viacvrstvové kombinované
materiály) a kovové obaly (ako konzervy, alobal, viečka od jogurtov a téglikov ...). Tu
žiadame obyvateľov, aby vo vlastnom záujme objem týchto odpadov čo najviac zmenšili
stlačením alebo zošliapnutím. Predíde sa tak rýchlemu zaplneniu žltých vriec, predovšetkým
žltých kontajnerov na sídliskách a pred bytovými domami, kde sa tieto zberné nádoby
nachádzajú. Po zbere žltých vriec z domácností obdržia obyvatelia nové, čisté vrecia.
Dôvodom spoločného zberu týchto komodít je, že spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. vlastní
triediacu linku, prostredníctvom ktorej tento zmiešaný zber doseparuje.

Papier
Zber papiera, časopisov, kníh, novín, letákov bude umožnený viacerými spôsobmi. Rodinné
domy môžu zbierať tento odpad do modrých plastových vriec, ktoré vyložia pred svoje domy,
po zbere dostanú nové plastové vrecia. V harmonograme je tento zber označený v modrom
políčku skratkou VR. Obyvatelia sídlisk a bytových domov môžu papier vkladať do modrých
1100 litrových kontajnerov, ktoré budú v najbližších mesiacoch umiestnené pred bytovkami.
Ďalšou z možností je mobilný výkup papiera podľa osobitne vypracovaného
harmonogramu. Každý výkup bude ešte vopred ohlásený mestským rozhlasom. Výkupca v
ohlásený deň zastaví pred domom, kde sa bude nachádzať vrece s vyzbieraným papierom,
zatrúbením oznámi svoj príchod. Za každý odvážený balík poskytne ako protihodnotu
toaletný papier (za 5kg), rolku kuchynských utierok (za 10 kg), 1 balenie (v balíku je 10 ks
hyg. vreckoviek) hygienických vreckoviek (za 20 kg), finančná hotovosť 0,025 Eur/kg
(finančná hotovosť je možná pri objeme nad 200 kg). Výkup papiera sa bude realizovať 3 – 4
krát ročne a to v mesiacoch apríl, august a november, prípadne podľa potreby obyvateľov, čo
je nutné nahlásiť zamestnancom MsÚ v kancelárii č. 1.

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, letáky. Je potrebné, aby bol papier
zviazaný. Kartón sa odovzdáva po dohode s výkupcom, nakoľko môže ísť o väčší rozmer
s nízkou hmotnosťou. Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.

Harmonogram výkupu papiera a jedlých olejov a tukov pre rok 2018
14.30 – 15.00 - Niže mesta, Tri ruže, Skalná

10. apríl
(utorok)

15.00 – 16.00 – Hnilecká, Budovateľská, Vlčia dolina
16.00 – 17.00 – Nová, Kúpeľná

APRÍL

14.30 – 15.00 – P.J. Šafárika, Banská, Mlynská, Železničná

11. apríl
(streda)

15.00 – 16.00 – Zimná, Cintorínska
16.00 – 17.00 - Jarková
14.30 – 15.00 – SNP

12. apríl
(štvrtok)

15.00 – 16.00 – Záhradná, Severná, Mierová, Partizánska, Lesná, Lányi Huta
16.00 – 17.00 – Hronská, Slnečná, Turecká, Rybárska, Vyše mesta
14.30 – 15.00 - Niže mesta, Tri ruže, Skalná

AUGUST

7. august
(utorok)

15.00 – 16.00 – Hnilecká, Budovateľská, Vlčia dolina
16.00 – 17.00 – Nová, Kúpeľná
14.30 – 15.00 – P.J. Šafárika, Banská, Mlynská, Železničná

8. august
(streda)

15.00 – 16.00 – Zimná, Cintorínska
16.00 – 17.00 - Jarková
14.30 – 15.00 – SNP

9. august
(štvrtok)

15.00 – 16.00 – Záhradná, Severná, Mierová, Partizánska, Lesná, Lányi Huta
16.00 – 17.00 – Hronská, Slnečná, Turecká, Rybárska, Vyše mesta
14.30 – 15.00 - Niže mesta, Tri ruže, Skalná

NOVEMBER

6.
november
(utorok)

15.00 – 16.00 – Hnilecká, Budovateľská, Vlčia dolina
16.00 – 17.00 – Nová, Kúpeľná
14.30 – 15.00 – P.J. Šafárika, Banská, Mlynská, Železničná

7.
november
(streda)

15.00 – 16.00 – Zimná, Cintorínska
16.00 – 17.00 – Jarková
14.30 – 15.00 – SNP

8.
november
(štvrtok)

Jedlé oleje a tuky

15.00 – 16.00 – Záhradná, Severná, Mierová, Partizánska, Lesná, Lányi Huta
16.00 – 17.00 – Hronská, Slnečná, Turecká, Rybárska, Vyše mesta

Výkupcovi papiera je možné odovzdať i použité jedlé oleje a tuky. Tento odpad sa prelieva
vychladený do PET – fľaše bez zvyškov jedla. Pri odovzdaní výkupcovi dostane obyvateľ
lievik zdarma. Odmena za 0,5 l – malý balíček hygienických vreckoviek, za 1l – 1 ks toaletný
papier, 1,5l – 1ks toaletný papier a malý balíček hygienických vreckoviek, 4l – 2 rolky
kuchynských utierok.

Sklo
Triedenie skla na sídlisku a pred bytovými domami sa nemení. Mení sa zber z rodinných
domov, to znamená, že sa upúšťa od zberu do plastových vriec z hľadiska bezpečnosti a
domácnosti prechádzajú na rovnaký systém zberu skla ako bytové domy, a teda do zelených
1100 litrových kontajnerov, ktoré sa v najbližšej dobe rozmiestnia v pravidelných odstupoch
v uliciach nášho mesta.
Touto cestou by sme sa radi ospravedlnili za vzniknuté nepríjemnosti spojené so zmenou
zberovej spoločnosti a v mene mestského úradu ako aj spoločnosti Brantner Gemer s.r.o.
prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť pri realizácii a „udomácnení“ nového systému triedenia
odpadov v našom meste. Prípadné otázky, návrhy, vylepšenia, či upozornenia nám oznámte
na tel. čísle 058/4880 520 resp. osobne v kancelárii č. 1 (Oddelenie správy majetku,
výstavby a životného prostredia).

