PREVÁDZKA KOMPOSTÁRNE
Otváracie hodiny
Pondelok | 7.00 - 16.00
Utorok | 7.00 - 15.00
Streda | 7.00 - 15.00
Štvrtok | 7.00 - 16.00
Piatok | 7.00 - 14.00

Kompostáreň BRO
Bystrická cesta 5630/67H – lokalita
Bieľa púť, Biely Potok
+421 905 375 297
kompostaren@ksruzomberok.sk
www.ksruzomberok.sk

HARMONOGRAM VÝVOZU
K 1.1.2019 bola zriadená príspevková organizácia
Komunálne služby Mesta Ružomberok, ktorá prevádzkuje Kompostáreň biologicky rozložiteľného odpadu
(skratka BRO). Kompostáreň sa nachádza v lokalite
Biela Púť – pod skládkou komunálneho odpadu.
Nakoľko súčasná legislatíva už neumožňuje vývoz
biologického odpadu na skládku – je potrebné tento
odpad separovať a zhodnocovať.
V roku 2018 získalo Mesto Ružomberok finančný
príspevok z fondov EU prostredníctvom projektu
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
Ružomberok. Finančný príspevok využilo na zakúpenie technologického vybavenia prevádzky Kompostárne BRO a tiež na zakúpenie strojov a dopravných prostriedkov na prepravu a úpravu biologicky
rozložiteľného odpadu – drvenie, preosievanie,
prekopávanie kompostu.
V roku 2019 bola zo zdrojov mesta dobudovaná
stavebná časť prevádzky Kompostárne BRO, hlavne
rozšírené betónové skladovacie plochy na biologicky
rozložiteľný odpad a hotový kompost. Proces kompostovania prebieha v dvoch kompostovacích kontajneroch aeróbnym spôsobom – je prefukovaný
vzduchom, čo významne urýchľuje proces kompostovania a zamedzuje vzniku metánu.

Pondelok: Hrboltová, Nová Hrboltová,
Rybárpole, Černová
Utorok: Klačno, centrum mesta,
pri futbalovom štadióne, Satelity,
Pod Kalváriou
Streda: pri zimnom štadióne, pri vojenskej
nemocnici, Baničné, Bystrická cesta
Štvrtok: školy v centre mesta, Biely Potok
Kompostáreň preberá BRO od občanov mesta
bezplatne. Náklady sú hradené z poplatku za
komunálny odpad, ktorý platia obyvatelia mesta.
Pokiaľ sa jedná o väčšie množstvo, môžu občania
môžu BRO dopraviť aj osobne – v prívesnom vozíku
v čase prevádzkovej doby na pracovisko kompostárne.
Vyrobený kompost po pretriedení a dozretí bude
Mesto Ružomberok prioritne používať na rekultivácie
a prihnojovanie vysadených drevín a kvetov.
Kompost si môžu na použitie v záhradách prevziať
aj občania mesta Ružomberok – na základe predloženia občianskeho preukazu do vyčerpania
zásob.

KOMPOSTÁREŇ JE URČENÁ HLAVNE NA SPRACOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU:
• z ošetrovania mestskej zelene, parkov a záhrad
obyvateľov (pokosená tráva, lístie, konáre z ošetrovania stromov a kríkov),
• biologický odpad vo forme odrezkov z dreva,
kôry stromov, piliny a hobliny,
• biologický odpad domácností vo forme šupiek zo
spracovania ovocia a zeleniny, odpad z kvetov a rastlín.
V rámci projektu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok je zabezpečené
zvozové vozidlo a nádoby hnedej farby pre obyvateľov. Nádoby na BRO si môžu obyvatelia prevziať priamo v areáli prevádzky Kompostárne BRO
bezplatne, na základe dohody o zapožičaní.
Vývoz nádob od obyvateľov prebieha podľa stanoveného harmonogramu – nádobu s BRO je potrebné
v deň vývozu do 7.00 hod. vyložiť k prístupovej komunikácii.

Odpadové rezivo,
drevotrieskové dosky, dyhy
Kvety, tráva, lístie, vypletá burina,
pozberové zvyšky
Drevný odpad zo strihania
a orezávania krovín a stromov
NEŽIADÚCE PRÍMESI:
Stavebný odpad, obalový materiál,
skaly, sklo, papier..

