
Pravidlá a podmienky zberu 

na území mesta Zvolen

                                                                                                        

„Smetiarskym tricyklom zbierame odpad na 

 

 

 

 

 

 

 

 
podmienky zberu komunálnych odpad

na území mesta Zvolen  v roku 2017  

 
 
 

                                                                                                                                                                                  Zdroj: archív mesta Zvolen

 
 

„Smetiarskym tricyklom zbierame odpad na námestí 
 
 

 

 

odpad ov  

 

 
Zdroj: archív mesta Zvolen 

námestí SNP“ 



  

 

KOMUNÁLNE ODPADY 
 
Zmesový komunálny odpad je odpad z domácnosti, ktorý ostane po vytriedení triedených zložiek 
komunálneho odpadu, takisto odpad podobných vlastností a zloženia, ktorého pôvodcom je právnická 
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.  
Do zmesového komunálneho odpadu nepatria  triedené zložky komunálneho odpadu, horúci popol, 
objemný odpad (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), kamene, zemina, stavebný materiál, nebezpečný 
odpad a iné prímesi. V prípade, že nádoba obsahuje nevhodný odpad alebo nádoba nebude prístupná pre 
komunálne vozidlo (zaparkované autá, nezjazdná príjazdová komunikácia, konáre stromov a pod.), 
nebude nádoba vyprázdnená. 
Do komunálnemu odpadu nepatria odpady vznikajúce pr i bezprostrednom výkone podnikate ľskej 
činnosti  právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa (napr. obaly z papiera, kartón, sklo, plasty, 
drevo, biologicky rozložiteľné odpady vrátane kuchynského a reštauračného odpadu, ostatné odpady 
a nebezpečné odpady). Odvoz a zneškodnenie týchto odpadov z vlastnej podn ikate ľskej činnosti, či 
prevádzkovania zariadenia, si organizácia zabezpe čuje samostatným zmluvným vz ťahom na odvoz 
a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, a teda nie  je predmetom zberu komunálneho odpadu 
a jeho triedených zložiek.  
Pre zber zmesového komunálneho odpadu sa používajú 110 L / 120 L / 240 L nádoby,  
1100 L kontajnery. Iné zberné nádoby sa nepoužívajú.  
Plastové vrecia sa používajú na zber odpadu iba na Pešej zóne, Dolnej kolónii za mostom a v časti Hať 
Podharajch – vývoz  každý pondelok a štvrtok. V prípade, že pripadne sviatok na tieto dni, bude zber 
odpadu realizovaný v nasledujúci pracovný deň.  
Vývozca zabezpečí aj vyprázdňovanie polopodzemných kontajnerov. 
 
Zber komunálnych odpadov po čas sviatkov:  
Zber komunálneho odpadu a triedeného odpadu v roku 2017 bude realizovaný podľa stanoveného 
harmonogramu s výnimkou  1. januára, Ve ľkono čného pondelku a 25. decembra. 
 
Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu pre rok  2017 
DEŇ ZBERU  MESTSKÁ ČASŤ / ULICA 

PONDELOK 

Rodinné domy:  29. Augusta, Zlatý Potok od ul. Sokolská smer na sever po Sarvašku, Baková 
Jama 
Bytové domy – sídliská: Zvolen - Západ, Zlatý Potok, Balkán, Rákoš, Pamiatková zóna 
s ochranným pásmom*, pešia zóna, Dolná Kolónia za mostom, Hať Podharajch 
Organizácie:  Balkán, Predmestie, Rákoš, Trňanská, Obchodná, Priehrada, Pamiatková zóna 
s ochranným pásmom*, Pešia zóna 

UTOROK Bytové domy – sídliská :  Sekier, Záhonok, Lipovec, Bukovinka, Lučenecká cesta, Podborová 
Organizácie:  areál Bučiny, Lučenecká cesta, areál Nemocnice s poliklinikou 

STREDA 

Rodinné domy : CMZ - západ**,  Neresnická cesta, Môťovská cesta,  Nižovec, Pod Dráhami, 
Dobronivská cesta 
Bytové domy  – sídliská: CMZ - západ**,  Pod Dráhami 
Organizácie:  CMZ - západ**,  Neresnická cesta, areál LIAZ, Môťovská cesta,  Lučenecká cesta, 
Nižovec, Dobronivská cesta 

ŠTVRTOK 

Rodinné domy : od  ul. Sokolská smerom na juh po železničnú trať, T. G. Masaryka, Na Štepnici, 
Sekier,  Môťová, Balkán, Unionka, Slatinské nábrežie, Krupinská,  S. Tomášika 
Bytové domy  – sídliská: Zvolen - Západ, Zlatý Potok,  od  ul. Sokolská smerom na juh po 
železničnú trať,  T. G. Masaryka, Na Štepnici, M. R. Štefánika, Na Štepnici, Balkán   
Organizácie:  Zvolen - Západ, Zlatý Potok,  od  ul. Sokolská smerom na juh po železničnú trať,  
T. G. Masaryka, Na Štepnici, M. R. Štefánika, Balkán, Unionka, Slatinské nábrežie, Krupinská,  S. 
Tomášika, Obchodná, Pešia zóna, Dolná Kolónia za mostom, Hať Podharajch 

PIATOK 
Rodinné domy : Dolná Kolónia, Sekier Dolina, Kráľová, Podborová, Zolná, Lukové 
Bytové domy – sídliská:  Podborová, Sekier, Záhonok, Lipovec, Bukovinka, Lieskovská cesta,  
Organizácie:  Lieskovská cesta – priemyselná zóna,  ŽOS, Priehrada 

 
*Pamiatková zóna s ochranným pásmom  - je mestská časť, ktorá sa nachádza od železničnej trate ZV - BB po 
ulicu Š. Moyzesa a je ohraničená ulicami I. Lihoveckého a T.G. Masaryka. Patria sem ulice Bystrický rad, V.P.Tótha, 
I. Lihoveckého, Tehelná, Divadelná, Nám. Slobody, ul. P. O. Hviezdoslava, J. Jiskru, J. Kozačeka po  
ul. I. Lihoveckého, M. R. Štefánika, 29. augusta, ul. Hronská po ul. Š. Moyzesa, ul. Ľ. Štúra po ul. Š. Moyzesa, 
Študentská po ul. Š. Moyzesa, Ľ. Kubániho, M. M. Hodžu po ul. Š. Moyzesa, Nádvorná, T. G. Masaryka od J. Jiskru 
po ulicu Š. Moyzesa. 
**CMZ - západ  - centrálna mestská zóna západ je mestská časť, ktorá sa nachádza na sever od rieky Slatina a od 
železničnej trate ZV - BB po elektrárenský kanál. 



  

 
 
TRIEDENÝ  ZBER      
 
1. OBLASŤ = PRVÝ UTOROK V MESIACI  
 
Mestská časť - ulica  Termín vývozu  
1.Mája J. Donča Nevädzová 

03.01.2017 

07.02.2017 

07.03.2017 

04.04.2017 

02.05.2017 

06.06.2017 

04.07.2017 

01.08.2017 

05.09.2017 

03.10.2017 

07.11.2017 

05.12.2017 

29. Augusta J. Fándlyho Nezábudková 
9. Mája J. G. Tajovského P. J. Šafárika 
A. Bernoláka J. Hollého P. Jilemnického  
A. Sládkoviča J. Jánošíka P. O. Hviezdoslava 
B. Nemcovej J. Jesenského Partizánska 
Baková Jama J. Kalinčiaka Podbeľová  
Bellu IV. J. Kozačeka Pod Dráhami 
Borovianska J. Kráľa Pod Holým Brehom 
Bratov Veselovcov J. Švermu Pod vodojemom  
Buzulucká Jaselská Predmestie 
Bystrický rad Jedľová Púpavová 
Dekréta Matejovie Konvalinková R. Čelku 
Dobronivská Kuzmányho nábrežie S. Chalupku 
Družstevná L. Novomeského Slnečná 
Dukelských hrdinov Lieskovská cesta Snežienková 
E. M. Šoltésovej Levanduľová Sokolská 
Elektrárenská Lúčna Somolického 
F. Kráľa Ľ. Podjavorinskej Sosnová 
Ferjenčíková Ľ. Štúra Strakonická cesta 
Francisciho M. Kukučína Š. Moyzesa 
Fialková M. M. Hodžu Š. Višňovského 
Hať Podharajch M. R. Štefánika Študentská 
Hurbanova Môťovská T. Vansovej 
I. Krasku Na Rovni Tulipánová 
J. A. Komenského Nad kasárňami  Uramova 
J. Bottu Nám. SNP Železničná 
J. C. Hronského   

 
 
 
2. OBLASŤ = DRUHÝ UTOROK V MESIACI 
 
Mestská časť - ulica Termín vývozu 
11. marca Lučenecká cesta Obrancov mieru 10.01.2017 

14.02.2017 
14.03.2017 
11.04.2017 
09.05.2017 
13.06.2017 
11.07.2017 
08.08.2017 
12.09.2017 
10.10.2017 
14.11.2017 
12.12.2017 

Balkán Lukové Okružná – Zátišie nad priehradou 
Brezová M. Bazovského Orgovánová 
Buková M. Nešpora Pribinova 
Dolná Kolónia MDD Rastislavova 
Dubová Mládežnícka Slatinské nábrežie 
F. Hečku Na hôrke Svätoplukova 
J. Alexyho Na Hrádok Školská 
Jaseňová Na Štepnici T. G.  Masaryka 
Javorová Nábrežie S. Tomášika 
Jazmínová Nám. Cyrila Metoda Topoľová 
Krupinská cesta Neresnícka cesta Unionka 
Lesnícka Nižovec Zolná 
Lipová   
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   Druhotná surovina   NIE JE  špinavý 

1 x mesa čne v „KBV“ aj v „IBV“

 

 1 x za týžde
 1 x mesa

   1 x mesačne v „KBV“ aj v „IBV“

každý štvrtok od 16
v „KBV“ aj v „IBV“

zimný vývoz v
19.01.2017, 16.02.2017, 

 1 x za týžde
1 x mesa

vriec  !                                                  Dodržiavajte

Typ nádoby/interval zberu  
 
Patrí:   
PET fľaše od nápojov, sirupov, 
jedlých olejov, obaly z drogérie
Fólia číra, farebná, zmršťovacia aj 
bublinková (igelit, mikrotén a pod.)

 
Patrí:  
noviny, časopisy, zošity, kancelársky 
papier, reklamné letáky, krabice, 
kartóny, papierová lepenka a pod.

 
Patrí: 
vyprázdnené sklenené fľaše a poháre 
bez zvyšku obsahu a bez uzáveru.

 

 
Patrí: 
vyprázdnené plechovky od nápojov
tetrapaky (VKM) od nápojov. 

Patrí: biologicky rozložiteľný 
odpad – zelený (BRO)  je najmä
odpad zo záhrad a parkov, tráva,
seno, burina, lístie, odrezky zo 
stromov a kríkov, nespotrebované 
plody z ovocia a zeleniny, zvyšky  zo 
zberu úrody.  

špinavý odpad  !                               Znečistený odpad

 
čne v „KBV“ aj v „IBV“  

 

 
x za týžde ň v „KBV“  

1 x mesa čne v „IBV“ 
 

 

čne v „KBV“ aj v „IBV“  
 

16.03.2017 do 30.11.2017  
„KBV“ aj v „IBV“  

zimný vývoz v  dňoch : 
19.01.2017, 16.02.2017, 14.12.2017 

 

 

za týždeň v „KBV“  
1 x mesa čne v „IBV“  

 

Dodržiavajte  farebnos ť vriec  ! 

 

, 
drogérie 

zmršťovacia aj 
pod.). 

 
Nepatrí:  
znečistené obaly alebo obaly 
s obsahom organických alebo 
nebezpečných látok ako sú napr.
farby, riedidlá, chemikálie, motorov
oleje; linoleum, PVC, podlahovina, 
guma a pod. 

kancelársky 
ce, 

a pod.  

 
Nepatrí: 

znečistený, mokrý, mastný papier
potravín, asfaltový a impregnovaný 
papier, plienky a hygienické potreby

a poháre 
bez zvyšku obsahu a bez uzáveru.  

 
Nepatrí:  

znečistené obaly zo skla, porcelán, 
keramika, autosklo, zrkadlá, 
TV obrazovky, žiarovky, žiarivky a
prímesi komunálneho odpadu. 

vyprázdnené plechovky od nápojov,  

 
Nepatrí:  
znečistené obaly zvyškami obsahu, 
iné prímesi komunálneho odpadu.

biologicky rozložiteľný 
je najmä 
, tráva, 

nespotrebované 
zvyšky  zo 

Nepatrí: 
tekutý a tuhý kuchynský a reštauračný 
odpad. Tento odpad je možné 
odovzdať v Zberných dvoroch. 

istený odpad   NIE JE  druhotná surovina  !



  

 
ZBERNÉ DVORY 

 
V zariadeniach na zber odpadov spoločnosti Marius Pedersen, a.s. je poskytovaná služba Zberný dvor 
pre obyvate ľov s trvalým pobytom vo Zvolene, ktorí v nich môžu odovzda ť rôzne odpady 
z domácnosti  v rozsahu pod ľa platného Všeobecného záväzného nariadenia mesta Z volen.  
 
Trvalý pobyt je potrebné preukáza ť občianskym preukazom.  
Odpad od tretích osôb, s preukazom totožnosti neprí tomnej osoby, nie je možné prija ť.   

 
Otváracie hodiny:   

 
�   ulica  M.R. Štefánika 3355, Zvolen 
      Po – Pi, 7:00 – 15:00 hod. 

len pre obyvate ľov mesta Zvolen 

 
�   Lieskovská cesta č. 15, Lieskovec 
      (odbočka na Bakovu Jamu) 
      Po – Pi, 7:00 – 15:00 hod.  
      So, 7:00 – 13:00 hod.  
 
V Zbernom dvore na Lieskovskej ceste 15 sú prijíman é odpady: 
-     od obyvate ľov v zmysle platného VZN mesta Zvolen 
- od fyzických a právnických osôb za úhradu v zmysle cenníka Zberného dvora 

         

MOBILNÝ ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV PRE OBYVATE ĽOV 
Odpady s obsahom škodlivín – nebezpečné odpady možno odovzdať v r. 2017 aj prostredníctvom 
mobilného zberu, ktorý je 2 x v roku (spravidla v máji a v novembri). Termíny sú oznamované 
prostredníctvom www.zvolen.sk . 
 
    

JARNÉ A JESENNÉ ČISTENIE PRE OBYVATEĽOV 
Termíny jarného a jesenného čistenia ako aj spôsob realizácie budú oznámené prostredníctvom 
www.zvolen.sk . 
 
Fyzické a právnické osoby môžu odovzda ť nebezpečné aj ostatné odpady v Zariadení na zber 
odpadov v zmysle cenníka Zberného dvora alebo objed nať si ve ľkoobjemový kontajner. 
 

 
ZBER POUŽITÉHO JEDLÉHO OLEJA 

Použitý jedlý olej je zbieraný priamo spred rodinných domov každý štvrtok, 
čiže v deň zberu BIO odpadu (v zimných mesiacoch 1 x mesačne).  

 
Obyvatelia rodinných domov vyložia v de ň zberu jedlý olej 
v uzatvorenej prieh ľadnej PET f ľaši na hnedú nádobu na BIO odpad.   
 
Obyvatelia bytoviek majú možnosť odovzdať olej v Zberných dvoroch. 
 



POSKYTUJEME SLUŽBY
 
�    prenájom veľkoobjemových kontajner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�   prenájom  nádob a kontajnerov, lisovacích zariadení,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�   dopravné služby vrátane nakládky a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�   predávame všetky druhy zberných nádob a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�   vypratávanie priestorov, čistenie a upratovanie

 
POSKYTUJEME SLUŽBY  

kontajnerov o objeme 5 – 35 m3  

lisovacích zariadení, EKO skladov a nádob na nebezpe

dopravné služby vrátane nakládky a vykládky hydraulickou rukou 

me všetky druhy zberných nádob a vrecia (na komunálny odpad, na triedené zložky)

upratovanie 

nebezpečné odpady 

(na komunálny odpad, na triedené zložky) 



 
Zber papiera vrecovým systémom v modrých vreciach p okračuje ! 

Systém zberu papiera prostredníctvom plastových vriec pokračuje aj v roku 2017, priamo spred Vášho 
rodinného domu v deň zberu triedených zložiek odpadov (ako aj plasty, sklo a kovy). Každá domácnosť 
obdrží okrem farebných vriec na plasty , sklo  a kovy  aj sadu jednorazových modrých vriec , do ktorých 
vložíte papier a kartón. Tieto modré vrecia spolu s obsahom pozbierame a pre ďalší zber použijete ďalšie 
modré vrece zo sady. Zber plastov , skla a kovov  ostáva bez zmeny – vyprázdňovaním vreca s jeho 
vrátením domácnosti. Sada modrých vriec  obsahuje 6 ks, ktoré využijete v 1.polroku 2017. Sadu modrých 
vriec pre 2. polrok budeme roznášať v priebehu roka.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 
V prípade, že ste zistili pri kvalite nami poskytovaných služieb nejaký nedostatok, alebo máte pre nás 

návrhy na zlepšenie kvality našich služieb, kontaktujte nás. 
 
 
 

Marius Pedersen, a.s. prevádzka Zvolen 
Lieskovská cesta 15, Lieskovec 
Tel.: 045/ 5 321 764, 5 322 953 
zvolen@mariuspedersen.sk 

www.mariuspedersen.sk  
 
 
 

„Igelitky nie sú v móde“ 


