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1. PRIJÍMANIE VOZIDIEL 
 

Vykladanie a nakladanie materiálu v Banskej Bystrici je možné pondelok - štvrtok 
od 06:00 do 17:00 hod. a v piatok od 06:00 do 14:00 hod..  

 
V prípade, že si prepravu k nám zabezpečujete sami na vlastné náklady je 

potrebné nám to oznámiť (vrátane EČV) najneskôr  1 deň vopred, buď prostredníctvom 
e-mailu: office@ekolumi.sk, alebo počas pracovných dní v čase od 08:00 do 17:00 
telefonicky na čísle: +421 911 968 369.  

Pri vykladaní vozidiel budeme uprednostňovať vozidlá nahlásené minimálne 1 
deň vopred. Ostatné nenahlásené vozidlá budú vyložené až po nich. Vodič sa po 
príchode do areálu prihlási u skladníka a následne bude po vyzvaní skladníkom 
prevážený a vyložený/naložený.  

 
V prípade, že prepravu zabezpečujeme my, Vás žiadame o maximálne vyťaženie 

vozidla. Pri nakladaní viacerých druhov materiálov (farba, typ a pod.) Vás žiadame 
o nakladanie rovnakých druhov do stĺpcov na seba. Pri vykladaní sa tak urýchli práca 
skladníkov, ktorí potrebujú jednotlivé druhy materiálov v skladovacích priestoroch 
ukladať zvlášť.  
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2. AKO NÁS NÁJDETE 

 
 Obr. 1 Smer z mesta 

V smere z mesta na poslednej svetelnej križovatke (pri ČS Shell) rovno (smer 
stará cesta do Brezna), na prvej odbočke doľava (odbočka je ešte pred hlavnou bránou 
bývalých cementární). Následne na prvej odbočke vpravo (cez výkup kovov Scrapmet 
Slovakia) a stále rovno až k nám.  

 
         Obr. 2 Smer z R1 

V smere z rýchlostnej cesty R1 odbočka na Selce, na veľkej svetelnej križovatke 
(pri ČS Shell) vpravo (smer stará cesta do Brezna), na prvej odbočke doľava (odbočka je 
ešte pred hlavnou bránou bývalých cementární). Následne na prvej odbočke vpravo (cez 
výkup kovov Scrapmet Slovakia) a stále rovno až k nám. 
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3. PODMIENKY ODBERU 

 Na našej prevádzke v Banskej Bystrici odoberáme nasledovné druhy materiálov: 
- PET fľaše (transparentné, modré, zelené, od jedlého oleja, transparentné od 

drogérie, ružovo-hnedý mix, modro-zelený mix, mix všetkých farieb) 
- HDPE fľaše  
- PP fľaše 
- fólia LDPE, HDPE, PP (transparentná, farebná) 
- papier (1.02 mix papier, 1.04 – 1.05 kartón, lepenka, 1.10 bont, 1.11 

časopisy, noviny – deinking, 3.10 – 3.18 biely papier)  
 

Takisto je možné prostredníctvom našej spoločnosti dodávať sklo do spoločnosti  
Vetropack Nemšová, ktorá sa zaoberá zhodnocovaním sklených črepov.  
 

3.1 KVALITATÍVNE POŽIADAVKY 
 

Plasty  
 

1. V prípade obsahu viac ako 10% nečistôt (papier, iné typy plastov, kovy a pod.) 
bude odpočet na odpad 10,00 EUR/t. 

2. V prípade obsahu viac ako 15% nečistôt (papier, iné typy plastov, kovy a pod.) 
bude odpočet na odpad 40,00 EUR/t. 

3. V prípade obsahu viac ako 40 % nečistôt (papier, iné typy plastov, kovy a pod.) 
bude odpočet  na odpad 150,00 EUR/t. 

4. V prípade obsahu viac ako 60 % nečistôt (papier, iné typy plastov, kovy a pod.) 
nebude materiál prijatý a kamión bude vrátený dodávateľovi na jeho náklady. 

 
Papier 
 

1. V prípade obsahu viac ako 10% nečistôt (plasty, kovy, biologický odpad a pod.) 
bude odpočet na odpad 10,00 EUR/t. 

2. V prípade obsahu viac ako 15% nečistôt (plasty, kovy, biologický odpad a pod.) 
bude odpočet na odpad 15,00 EUR/t. 

3. V prípade obsahu viac ako 30 % nečistôt (plasty, kovy, biologický odpad a pod.) 
bude odpočet  na odpad 20,00 EUR/t. 

4. V prípade obsahu viac ako 40 % nečistôt (plasty, kovy, biologický odpad a pod.) 
nebude materiál prijatý a kamión bude vrátený dodávateľovi na jeho náklady. 

 
Prípustná vlhkosť papiera je do 5 %. 
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4. KONTAKT 
 

4.1 SÍDLO SPOLOČNOSTI 
 

EKOLUMI, s.r.o. 
Partizánska cesta 4634 
974 01 Banská Bystrica 

(areál bývalých cementární) 
 

IČO: 45366977 
DIČ: 2022958179 

IČ DPH: SK 2022958179 

 

KONATELIA SPOLOČNOSTI 
 

Mgr. Michal Figúr     Mgr. Lukáš Čierny 
+421 908 379 543     +421 918 784 623 

info@ekolumi.sk 

 

PREVÁDZKOVÝ MANAŽÉR OBCHODNÝ MANAŽÉR 
OBCHODNÝ MANAŽÉR / 

PRIEMYSELNÉ PLASTY 

   
Mgr. Lenka Foltánová Ing. Marek Ďurán Bc. Beáta Želtvayová 

+421 911 968 369 +421 905 263 792 +421 903 990 001 
office@ekolumi.sk duran@ekolumi.sk plastics@ekolumi.sk 

 

 

4.2 Zberný dvor Slavošovce 
 

Slavošovce parc.č. 1568/1 
049 36 Slavošovce 

 

PREVÁDZKOVÝ MANAŽÉR 
 

Ing. Darina Figúrová 
+421 907 15 16 10 

slavosovce@ekolumi.sk 
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