Mestský úrad MČ Košice – Lorinčík
Lorinčík 15
040 11 Košice
Bratislava, 14.11. 2019

VEC: Celoročný bezplatný zber elektroodpadu - nová služba Košičanom
Vážený pán starosta,
radi by sme Vás touto cestou informovali, že dňa 27.9. 2019 sme s Mestom Košice uzavreli Zmluvu
o účasti v systéme združeného nakladania s elektroodpadom. Na základe tejto zmluvy budú
výrobcovia elektrozariadení opätovne zabezpečovať celoročný zber veľkých a ťažkých
spotrebičov zo skupiny tzv. bielej techniky priamo z domácností.
Košičania sa tak už v decembri 2019 môžu pohodlnejšie a najmä bezplatne zbaviť napríklad
chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok či sporákov. Práve tieto spotrebiče majú občania
zvyčajne problém svojpomocne zaviezť na zberný dvor, pretože sú ťažké a do bežného osobného auta
sa často ani nezmestia. Spolu s veľkými spotrebičmi odvezieme občanom na ekologickú recykláciu aj
iné menšie spotrebiče.
Našu službu zberu elektroodpadu „priamo z adresy“ už úspešne a dlhodobo poskytujeme vo
viacerých mestách na Slovensku, napr. v Bratislave, Trenčíne, Žiline apod. a naším zámerom je
poskytovať ju aj v ďalších.
Teší nás preto, že už aj obyvatelia Vášho mesta a mestskej časti budú mať ďalšiu možnosť ako sa
zadarmo a ekologicky zbaviť nepotrebných spotrebičov. A túto službu im zabezpečuje vedenie
samosprávy, ktorému záleží na svojich obyvateľoch aj na životnom prostredí. Zber elektroodpadu
zároveň môže ušetriť aj mestský rozpočet, nakoľko nami vyzbieraný elektroodpad sa nedostane do
komunálneho odpadu a nezvýši tak jeho objem.
Jednoduché objednávanie odvozu elektroodpadu cez www.zberelektroodpadu.sk
V každej mestskej časti Košíc zatiaľ plánujeme službu bezplatného zberu elektroodpadu poskytovať
spočiatku raz za mesiac. V prípade zvýšeného záujmu o zber ju môžeme v budúcnosti poskytovať
častejšie.
Potrebu odvozu elektroodpadu na ekologickú recykláciu si Košičania môžu pohodlne objednať cez
našu webovú stránku www.zberelektroodpadu.sk. V jednoduchom objednávkovom formulári nám
poskytnú údaje o type a množstve spotrebičov, kontaktné údaje a adresu, odkiaľ elektroodpad v deň
zberu odvezieme.
Najbližšie termíny zberu
veľkých spotrebičov v Košiciach sú už v decembri 2019
v nasledovných termínoch:
Mestská časť
Termín
Uzávierka
zberu
objednávok zberu
Košice I: Staré Mesto, Džungľa, Kavečany, Sever,
sobota, 7.12. 2019
najneskôr 2 dni pred
Sídlisko Ťahanovce, Ťahanovce
od 8:00 do 12:00
zberom:
štvrtok, 5.12. 2019
Košice IV: Barca, Juh, Krásna, Nad jazerom,
Šebastovce, Vyšné Opátske
Košice II: Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, sobota, 14.12. 2019
najneskôr 2 dni pred
Sídlisko KVP, Šaca, Západ
od 8:00 do 12:00
zberom:
Košice III: Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves
štvrtok, 12.12. 2019
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Elektroodpad odvezieme priamo z nahlásenej adresy
V deň zberu stačí vyložiť staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu
a zabezpečiť, aby nám ich niekto odovzdal. Pri našom príchode občanom zatelefonujeme alebo
zazvoníme na zvonček a následne spotrebiče odvezieme na ekologickú recykláciu.
Občanov informujeme, aby spotrebiče nevykladali na ulicu. Chceme tak zabrániť, aby sa k nim
dostali nelegálni zberači, ktorí by ich len rozobrali na hodnotné súčiastky a zvyšok spotrebiča
porozhadzovali po okolí.
Nakoľko sme založení predovšetkým výrobcami spotrebičov z bielej techniky, v rámci tejto
služby nezbierame televízory a monitory. Na ich zber sa špecializujú iné organizácie zodpovednosti
založené výrobcami týchto druhov elektrozariadení. Obyvatelia môžu tieto spotrebiče zaniesť na
zberný dvor alebo využiť službu spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov pri kúpe nových.
Informovanosť zvyšuje kvalitu zberu a zabraňuje vzniku čiernych skládok
Je dôležité zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnostiach ekologického nakladania
s elektroodpadom, aby ho občania nevyhadzovali do prírody alebo len tak ku kontajnerom na bežný
komunálny odpad. Zbytočne tak vznikajú čierne skládky aj napriek tomu, že má mesto fungujúci
systém zberu elektroodpadu. Len o ňom ľudia nevedeli.
Veľmi preto oceníme, ak informáciu o novej službe zberu elektroodpadu budete šíriť aj
prostredníctvom komunikačných kanálov mestskej časti či poslancov miestneho zastupiteľstva.
Webstránka Vašej mestskej časti by napríklad mohla poskytnúť prístup k týmto informáciám non-stop,
nielen týždeň či dva pred samotným zberom. Informáciu tiež môžete šíriť prostredníctvom mestských
novín, informačných tabúľ či sociálnych sietí. Veľmi radi Vám s touto komunikáciou pomôžeme
a poskytneme potrebné podklady. V prílohe Vám zasielame tlačovú správu, ktorú budeme distribuovať
košickým médiám.
Komunikáciu o službe zabezpečíme aj z našej strany prostredníctvom informačnej kampane
v lokálnych médiách a na sociálnych sieťach.
V prípade otázok a nejasností neváhajte kontaktovať zamestnancov združenia ENVIDOM:
Logistika a celkové zabezpečenia zberu:
Mgr. Vojtech Winter, vojtech.winter@envidom.sk, mob.: 0911 250 211
Komunikácia a informačná kampaň o zbere elektroodpadu:
Ing. Jana Nahálková, jana.nahalkova@envidom.sk, mob.. 0911 250 015
Tešíme sa na našu spoluprácu a ostávame s pozdravom

Mgr. Peter Valent
Generálny riaditeľ združenia ENVIDOM

Príloha: Tlačová správa
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