Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov
pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina
Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestoru a životného prostredia) oznamuje, že od 3. 3. do 17.4.
2020 je na území mesta Žilina vykonávaný jarný zber objemných komunálnych odpadov.
Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace,
detské kočíky a pod.
Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby,
riedidlá, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.
Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov môžu občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na
Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci (v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00
do 12.00 hod.).
Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci a
pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík.
Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:
Od 7. 4. do 10. 4. 2020 – Hliny I – VIII
Hliny I
o

Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za COOP Jednotou) – neskôr presun vnútroblok
Komenského 41

o

Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou „Očná optika“)

o
o

Ulica Tomáša Ružičku
Puškinova ulica (ihrisko) – neskôr presun na Puškinovu ulicu č. 5

o

Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu)

o
o
o

Ružová ulica (pri spoločenskom pavilóne)
Hečkova ulica (parkovisko)
Kraskova ulica (pri križovatke s Hlinskou ulicou)

o
o
o

za reštauráciou „Máj“
pri objekte výmenníkovej stanice
Bajzova ulica (pri zdravotnom stredisku)

o
o
o

Jarná ulica (pri bývalej pošte)
Gabajova ulica (pri bývalej pekárni)
Saleziánska ulica (oproti Byttermu)

o
o
o

Lichardova ulica
Suvorovova ulica (parkovisko pri OD „Družba“)
Rajecká ulica č. 1

Hliny II
Hliny III

Hliny IV
Hliny V

Hliny VI

Hliny VII

Hliny VIII

Celý harmonogram nájdete na stránke mesta: www.zilina.sk/triedime-odpad/.

