
Z B E R N É         D V O R Y   
Podľa usmernenia vo všeobecne záväznom nariadení mesta Trnava sú zberné dvory  určené výhradne  pre fyzické 
osoby občanov mesta Trnava . Pôvodca odpadu sa preukazuje preukazom totožnosti s vyznačením trvalého 
bydliska. Drobné stavebné odpady je možné odovzdať v zbernom dvore do max.objemu 2,5m3 na osobu a rok ( 
zlučovanie nie je možné ). Odber odpadov sa uskutočňuje BEZPLATNE  !  
 

Prevádzková doba 
 
Mikovíniho ul. (pri Trnávke)   Po-Pi      12 00 –  1800 
        So                800   –  1800 
Tajovského ul. (Prednádražie I.)   Po-Pi      14 00 –  1800 
        So                800   –  1300 
Sasinkova ul. (Družba)    Po-Pi      12 00 –  1800 
       So               800   –  1800 
Ul.A.Kme ťa (Zátvor)       Po-Pi      12 00 –  1800 
        So               800   –  1800 
Cukrová ul. (za cukrovarom)   Po-Pi      12 00 –  1800 
        So               800    –  1800 

Bottova ul. (Prednádražie)    Po-Pi      12 00 –  1800 
        So               800    –  1800 

Sereďská ul ( Modranka )    Ut a Št    12 00 –  1800 
So     800    –  1800 

Odoberané odpady : - veľkorozmerný odpad ( nábytok, koberce... ) 
- drobné stavebné odpady ( z drobných stavebných úprav domácností, na ktoré netreba 

stavebné povolenie do max2,5m3 

- autobatérie, monočlánky, akumulátory 
- motorové oleje, jedlé oleje a tuky 
- žiarivky a výbojky 
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia ( biela a čierna technika...) 
- pesticídy 
- fotochemické látky 
- zásady, kyseliny, rozpúšťadlá 
- liečivá 
- farby, lepidlá, živice 
- pneumatiky 
- druhotné suroviny ( železo, sklo, PET fľaše, papier, plastové fólie ) 

 
Zasklenené okná a dvere   sú odoberané výhradne na ZD na Mikoviního ulici ! 
 
Orez stromov, lístie a tráva  sú odoberané iba na ZD na Sasinkovej ul. , na ul.A.Kmeťa, na Cukrovej ul., na Bottovej 

ul. , na Mikovíniho ul. a na Seredskej ulici. 
 
Do zberných dvorov dovážajte vyššie uvedené odpady tak, aby nevzniklo  podozrenie, že 
s oh ľadom na ich skladbu a množstvo môžu pochádza ť z podnikate ľskej činnosti.  
 

                                               
 
Prosíme ob čanov, aby odpad do ZD dovážali VÝHRADNE po čas otváracích hodín. Odpad 
uložený pri ZD je považovaný za vytváranie nepovole nej skládky a  pod ľa zákona  
o odpadoch č.409/2006 Z.z. §18, odst.3, písm.a) sa takéto konan ie  trestá pokutou do výšky 
166 €. 
 


