ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice
Stredisko recyklácie stavebných odpadov, ul. Traťová, 040 18, Košice-Krásna
GPS súradnice: N48.669616, E21.299961
Platí od: 01.06.2020

Cena za prevzatie odpadu

A. Stavebný odpad s max. rozmerom 500 mm
neznečistený KO - beton, bit. zmesi, zmieš. odp., výk. zemina
B. Stavebný odpad s max. rozmerom 500 mm
znečistený komunálnym odpadom do 5 % objemu
C. Stavebný odpad s max. rozmerom 1 000 mm
neznečistený komunálnym odpadom
D. Stavebný odpad s max. rozmerom 1 000 mm
znečistený komunálnym odpadom do 5 % objemu
Z. Stavebné drevo
dosky, palety, okná, drevotriesky
ZO. Okná v celku
S. Sklo

Cena za predaj recyklátu
Zemina netriedená (výkopová zemina)
použitie - zásypy, násypy
PIESOK
Tehlový recyklát 0-6 mm s atestom
použitie - murovanie, podklady pod zámkovú dlažbu, kanalizácie
ŠTRK
Tehlový recyklát 0-32 mm
použitie - kanalizácie, zásypy, násypy
Betónový recyklát 0-32 mm s atestom
použitie - podkladové vrstvy
Asfaltový recyklát 0-32 mm s atestom
použitie - podkladové vrstvy
KAMENIVO
Tehlový recyklát 32-64 mm
použitie - úprava staveniska, prístupové komunikácie
Tehlový recyklát nad 64 mm
použitie - úprava staveniska, prístupové komunikácie
Betónový recyklát 32-64 mm s atestom - do podkl.vrstiev
Betónový recyklát nad 64 mm - do podkl. vrstiev
Asfaltový recyklát 32-64 mm - do podkl. vrstiev
Asfaltový recyklát nad 64 mm - do podkl. vrstiev

Nakládka materiálu: Po-Pi 7:00 – 15:30
Kontakt: Pokladňa: Po-Pi 7:00 – 15:30
Stredisko: Po-Ne 6:00 – 18:00
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Kvalitatívne požiadavky na dodávky odpadov z dreva a skla
Palety a obalový materiál
Použité palety, drevené obaly, debny, ktoré nesmú byť ošetrené alebo zničené chemickými látkami
nebezpečnými pre životné prostredie. Tento materiál nesmie obsahovať papier, plasty a ďalšie
materiály, ktoré nemôžu byť použité vo výrobe drevotrieskových dosák. Železo je povolené iba ako
spojovací materiál (klince, vruty, žiadne masívne železné spoje) a nesmie presiahnuť 1% objemu
materiálu.
Drevený materiál doskový
Surová, laminovaná alebo dyhovaná drevotrieska, MDF dosky, OSB dosky. Tento materiál nesmie
obsahovať kamene, hlinu, prach, papier, plasty a ďalšie materiály, ktoré nemôžu byť použité vo
výrobe drevotrieskových dosák. Železo je povolené iba ako spojovací materiál (klince, vruty, žiadne
masívne železné spoje) a nesmie presiahnuť 1% objemu materiálu.
Drevený materiál stavebný
Stavebné drevo, nábytok, debničky. Tento materiál nesmie obsahovať nábytkové kovanie, kamene,
hlinu, prach, ďalej papier, plasty a ďalšie materiály, ktoré nemôžu byť použité vo výrobe
drevotrieskových dosák. Železo je povolené iba ako spojovací materiál (klince, vruty, žiadne masívne
železné spoje) a nesmie presiahnuť 1% objemu materiálu.
Drevený materiál
Demoličné drevo, nábytok, drevený odpad zo skládok. Tento materiál môže čiastočne obsahovať
nábytkové kovanie, kovové zámky, lepenku, stavebnú suť, plasty. Všetky uvedené prímesy nesmú
presiahnuť 5% celkového objemu.
Maximálna veľkosť masívnych kovových predmetov je povolená do 5 cm, maximálna váha
jednotlivých kovových prímesí je povolená do 400 g
Okná a okenné rámy
Okná a okenné rámy. Tento materiál môže čiastočne obsahovať kovanie, tesniacu gumu, hliník.
Maximálna veľkosť kovových predmetov je povolená do 5 cm a nesmie presiahnuť 5% celkového
objemu.
Okná v celku vrátane skiel
Tento materiál môže obsahovať kovanie, tesniacu gumu, hliník. Maximálna veľkosť kovových
predmetov je povolená do 5 cm a nesmie presiahnuť 5% celkového objemu.

Kvalitatívne požiadavky na dodávky odpadov zo skla
Odpady zo skla nesmú obsahovať žiadny iný druh odpadu, ako napr. plasty, keramika, porcelán,
stavebné odpady, guma a nasledovné typy skla: varné sklo (jenské sklo), sklo z TV obrazoviek,
monitory z PC, bezpečnostné sklo s drôtenou vložkou, autosklá s bezpečnostnou vložkou,
sklokeramika t.j. varné platne zo sporákov, osvetľovacie telesá a podobne.
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