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ZMENA V TRIEDENÍ PLASTOV

Zber plastov, tetrapakov a  kovov zo 
žltých kontajnerov je pravidelne 1 x 
týždenne. Obaly bez znečistenia pred 
vhodením do kontajnera stlačte a uzá-
ver nezaťahujte.    

DO ŽLTEJ NÁDOBY PATRÍ: 
plasty, vyprázdnené a čisté plastové 
obaly z nápojov, drogérie, fólie, kom-
pozitné obaly na báze lepenky (tetra-
paky) od nápojov a potravín, plechov-
ky a obaly z kovu.

Zberová spoločnosť v roku 2022 vymení 
všetky pôvodné žlté a červené nádoby 
za nový typ nádob, ktoré sú určené na 
spoločný zber PLASTOV, TETRAPA-
KOV a OBALOV Z KOVU. Tieto tri zložky 
budú môcť obyvatelia triediť do týchto 
kontajnerov a zberová spoločnosť tento 
odpad vytriedi na triediacej linke.

Spotreba a produkcia obalov, ale aj 
biologicky rozložiteľných odpadov 
neustále stúpa. Zvyšujú sa aj legisla-
tívne požiadavky na každého z  nás, 
preto sme povinní prijať zmeny v sys-
téme triedenia a zberu odpadov s cie-
ľom ďalšieho zvyšovania triedenia 
produkovaných odpadov. 

Obyvateľom v bytových domoch (KBV) rok 2022 prináša viacero pozitívnych noviniek.

PLASTY, TETRAPAKY, OBALY Z KOVU
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 PAPIER
PAPIER a rozobraté, či potrhané vyprázdnené kartónové krabice a obaly ukladajte do modrých 
nádob. Šetrite priestor nádoby, skladajte kartóny alebo ich stláčajte.

Zber papiera z modrých kontajnerov je pravidelne 1 x týždenne. 
Obaly bez znečistenia pred vhodením do kontajnera stlačte. 

DO MODREJ NÁDOBY PATRÍ : 
papier, noviny, časopisy, letáky a papierové aj kartónové obaly bez znečistenia a cudzích prí-

mesí.

SKLO 
Zber skla je prostredníctvom upravených zelených kontajnerov – zvonov na sklo, ktoré majú aj 

štrbinu na vloženie sklenených črepov tabuľového skla.                                      

Zber skla so zelených kontajnerov je 1 x mesačne. 

DO ZELENEJ NÁDOBY PATRÍ: 
sklo, vyprázdnené a čisté obaly zo skla, fľaše, sklenené poháre bez uzáverov 
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Používajte poskytnuté nádoby len na určený účel.
Neparkujte vozidlá v blízkosti kontajnerov  a stojísk ani na prístupových komunikáciách. 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ZBERU ODPADU

KOMUNÁLNE ODPADY
Zmesový komunálny odpad je odpad z domácnosti, 

ktorý ostane po vytriedení triedených zložiek komunálne-
ho odpadu, takisto odpad podobných vlastností a zlože-
nia, ktorého pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická 
osoba – podnikateľ. 

Do zmesového komunálneho odpadu nepatria 
triedené zložky komunálneho odpadu, horúci popol, ob-
jemný odpad, kamene, zemina, stavebný materiál, nebez-
pečný odpad a iné prímesi. V prípade, že nádoba obsahuje 
nevhodný odpad alebo nádoba nebude prístupná pre ko-
munálne vozidlo (zaparkované autá, nezjazdná príjazdová 
komunikácia, konáre stromov a pod.), nebude nádoba 
vyprázdnená.

Do komunálneho odpadu nepatria odpady vzni-
kajúce z podnikateľskej činnosti právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby – podnikateľa či organizácie (napr. obaly z papiera, kartón, sklo, plasty, drevo, biologic-
ky rozložiteľné odpady vrátane kuchynského a reštauračného odpadu, ostatné odpady a nebezpečné 
odpady). Odvoz a zneškodnenie týchto odpadov z vlastnej podnikateľskej činnosti, či prevádzkovania 
zariadenia, si organizácia zabezpečuje samostatným zmluvným vzťahom na odvoz a  zhodnotenie 
alebo zneškodnenie svojho odpadu, a teda nie je predmetom zberu komunálneho odpadu a jeho 
triedených zložiek.

Pre zber zmesového komunálneho odpadu v KBV sa používajú 1100 lit. kontajnery a polopod-
zemné kontajnery (3 m3, 5 m3). Iné zberné nádoby sa nepoužívajú. 

Plastové vrecia sa používajú na zber odpadu iba na Pešej zóne a  to v pondelok a  vo štvrtok.  
Zber komunálnych odpadov počas sviatkov je vždy realizovaný podľa stanoveného harmonogramu 
v dňoch pondelok až piatok okrem 1. januára, Veľkonočného pondelku a 25. decembra.

SMART aplikácia pre sledovanie naplnenosti polopodzemných kontajnerov (PPK). 
Mesto Zvolen má záujem o zníženie dopravnej záťaže zberovými vozidlami a preto do všet-

kých PPK inštaluje snímače naplnenosti PPK prepojené s verejne dostupnou aplikáciou „Smart bin 
monitoring  Sensoneo“ . Táto SMART technológia vám ako aj zberovej spoločnosti umožní mať 
aktuálny prehľad o naplnenosti jednotlivých druhov PPK, čo umožňuje ich vyprázdňovanie s čo 
najmenším vplyvom na dopravu a ovzdušie.

Ak máte záujem, stiahnite si túto verejne dostupnú aplikáciu do vášho mobilu
Všetky stojiská PPK  budú obsluhované na základe údajov novej SMART aplikácie o ich naplne-

nosti s čo najnižšou frekvenciou. 
Ak sa na stojisku nachádza viac kontajnerov na ten istý druh 

odpadu, po naplnení jedného z nich použite ďalší

NOVINKA
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ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV
Do hnedých nádob upravených na zber BIO odpadov triedime biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

Zimný interval  
1x za 7 dní

JANUÁR
FEBRUÁR

Letný interval                         
2x za 7 dní

MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN
JÚL

AUGUST
SEPTEMBER

OKTÓBER
NOVEMBER

Zimný interval 1x za 7 dní DECEMBER

DO HNEDEJ NÁDOBY PATRÍ :  
nespotrebované zvyšky úrody, šupky z ovocia 
 a zeleniny, nespotrebované zvyšky potravín,  

kuchynský odpad, rastlinné zvyšky.

DEŇ ZBERU      MESTSKÁ ČASŤ / ULICA

PONDELOK

Bytové domy – sídliská: Zvolen - Západ, Zlatý Potok, Balkán, Rákoš, Bystrický rad, J. Kozačeka, J. C. 
Hronského, Kuzmányho nábrežie, M. R. Štefánika,  I. Lihoveckého , Námestie SNP, V. P. Tótha , P. O. 
Hviezdoslava, Hať Podharajch, Tehelná, Stráž, Ľ. Kubániho, Sokolská
Organizácie: 29. augusta, Buzulucká, J. Kozačeka, J. C. Hronského, J. Jiskru, Kuzmányho nábrežie, M. 
R. Štefánika, I. Lihoveckého , Námestie SNP, V. P. Tótha , P. O. Hviezdoslava, Tehelná, areál Nemocnice 
s poliklinikou, Nádvorná, Trňanská, Obchodná, Strážska cesta, Rákoš, Balkán, Priehrada, areál Bučiny, 
Lučenecká cesta, T. G. Masaryka, Sokolská, Trhová

UTOROK Bytové domy – sídliská:  Sekier, Záhonok, Lipovec, Bukovinka, Podborová

STREDA

Bytové domy – sídliská: J. Kráľa, Ľ. Štúra, M. M. Hodžu, Pod Dráhami, R. Čelku,  Študentská, T. Van-
sovej, Kimovská 
Organizácie: J. Kráľa, Ľ. Štúra, M. M. Hodžu, Š. Moyzesa , Pod Dráhami, Študentská, Nižovec, Dob-
ronivská cesta, Neresnická cesta, areál LIAZ, Môťovská cesta 

ŠTVRTOK

Bytové domy – sídliská: Zvolen - Západ, Zlatý Potok, Lieskovská cesta,  Bella IV., Bratov Veselovcov, 
E. M. Šoltésovej, J. Donča, J. Hollého, J. Jesenského, J. Švermu, Krupinská cesta, Lieskovská cesta, 
M. Kukučína, Na Štepnici, Pribinova, Rákoš, Š. Višňovského, T.G. Masaryka, Unionka, M. R. Štefánika, 
Strážska cesta, Stráž 
Organizácie: Zvolen - Západ, Zlatý Potok,  areál Nemocnice s poliklinikou,  Balkán, Bella IV., J. Je-
senského, J. Švermu, Krupinská cesta, Lieskovská cesta - priemyselná zóna, M. Kukučína, Na Štepni-
ci, Obchodná,  Pribinova, Rákoš, Š. Višňovského, T.G. Masaryka, Unionka, M. R. Štefánika, Slatinské 
nábrežie, Strážska cesta, Stráž, S. Tomášika

PIATOK Bytové domy – sídliská: Podborová, Sekier, Záhonok, Lipovec, Bukovinka
Organizácie:  Dukelských hrdinov , ŽOS, Priehrada

HARMONOGRAM ZBERU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU 
V KBV Z 1100 LITROVÝCH KONTAJNEROV. 
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Kód odpadu Názov odpadu
20 01 01 Papier a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
20 01 04 Obaly z kovu
20 01 05 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 25 Jedlé oleje a tuky
20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené 20 01 25
20 01 27 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 28 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo  16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce 
tieto batérie

20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 37 Drevo obsahujúce nebezpečné látky
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad (zelený zo záhrad a parkov)
20 03 07 Objemný odpad
20 03 08 Drobný stavebný odpad
20 0 * ** Ostatné druhy komunálnych odpadov

ZBERNÝ DVOR
Občania mesta Zvolen majú k  dispozícii Zberný dvor, ktorý prevádzkuje zmluvná zberová 
spoločnosť Marius Pedersen, a.s., kde po preukázaní totožnosti s  trvalým pobytom vo Zvolene,  
môžu odovzdať rôzne odpady z domácnosti v rozsahu podľa platného Všeobecného záväzného 
nariadenia mesta Zvolen.  Trvalý pobyt je potrebné preukázať osobne dokladom totožnosti. 

Odpad od tretích osôb, s preukazom 
totožnosti inej  neprítomnej osoby, nie 
je možné prijať!  

Otváracie hodiny Zberného dvora na 
Lieskovskej ceste 15 (odbočka na Bakovú 
Jamu)  Po – So   7:00 – 15:00 hod. 

Vo sviatok a v nedeľu je Zberný dvor 
zatvorený.

Zoznam odpadov prijímaných v Zbernom dvore
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Odpady s obsahom škodlivín (nebezpečné odpady) možno odovzdať v r. 2022 aj prostredníctvom 
mobilného zberu, ktorý je 2 x v roku (spravidla v máji a v novembri). Termíny budú oznámené na 
stránke: www.zvolen.sk,úrad / životné prostredie / odpadové hospodárstvo
Kód odpadu Názov odpadu

20 01 05 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpeč-
nými látkami

20 01 13 Rozpúšťadlá
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené 20 01 25
20 01 27 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo  16 06 03 a netriedené 
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 
23, obsahujúce nebezpečné časti

JARNÉ A JESENNÉ UPRATOVANIE
Termíny jarného a  jesenného upratovania, ako aj spôsob realizácie 
budú oznámené na stránke:
www.zvolen.sk, úrad / životné prostredie / odpadové hospodárstvo

ZBER INJEKČNÝCH STRIEKAČIEK
FIXPOINT je bezpečnostná nádoba na likvidáciu nebezpečného 
odpadu v podobe injekčných striekačiek a ihiel. Slúži širokej verejnosti, 
napr. cukrovkárom alebo iným pacientom, ktorí hľadajú ďalšie cesty, ako 
zaobchádzať s týmto nebezpečným odpadom. Nádoba je umiestnená 
v blízkosti budovy autobusovej stanice vedľa novinového stánku.

ZBER ŠATSTVA
Pre triedenie šatstva sú rozmiestnené príslušné kontajnery na tento 
účel. Viac informácii nájdete na stránke:
www.zvolen.sk, úrad / životné prostredie / odpadové hospodárstvo

ZBER ELEKTROODPADU
Pre triedenie malých elektrospotrebičov sú rozmiestnené príslušné 
kontajnery na tento účel. Viac informácii nájdete na stránke: 
www.zvolen.sk, úrad / životné prostredie / odpadové hospodárstvo

MOBILNÝ ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV 



TRIEDENIE DREVA A NÁBYTKU AKO SUROVINY
Pri rekonštrukcii bytov, obmene nábytku a odovzdávaní 
odpadu v Zberných dvoroch triedime drevo ako aj starý 

nábytok, či rámy okien a dverí ako surovinu pre jeho recykláciu.
 Nevyhadzujte drevo a nábytok do kontajnerov na 

netriedený odpad.

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV 
Zber vianočných stromčekov bude 13.01.2022, 27.01.2022, 

10.02.2022 a 24.02.2022.  Stromčeky musia byť zbavené 
ozdôb a vyložené v uvedené dni vedľa kontajnerov alebo 

nádob na viditeľnom a prístupnom mieste.

KAMPAŇOVÝ ZBER BIO ODPADU
Kampaňový zber bioodpadu bude prebiehať obvykle na jar 

a na jeseň a termíny ako aj spôsob realizácie budú oznámené na
 www.zvolen.sk, úrad / životné prostredie / odpadové 

hospodárstvo 

OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY
Opotrebované pneumatiky odovzdávajte priamo 

v pneuservise pri kúpe nových pneumatík. V prípade, že ste si 
v pneuservise pneumatiky nezakúpili a máte záujem odovzdať 
im opotrebované pneumatiky, odporúčame vám s uvedeným 

pneuservisom sa o ich termíne odberu vopred dohodnúť.  

V prípade potreby môžete kontaktovať zmluvnú zberovú spoločnosť.
Marius  Pedersen, a. s., prevádzka Zvolen

Lieskovská cesta č. 15, Lieskovec
Tel.: 045/ 5 321 764, 5 322 953, zvolen@mariuspedersen.sk

Zdroj použitých fotografií: Marius Pedersen, a.s.

Mestský úrad Zvolen
Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/5 303 276, 0908 914 577, bslamkova@zvolen.sk

ZBER POUŽITÉHO JEDLÉHO 
OLEJA

Použité jedlé oleje a tuky v uza-
tvorenej priehľadnej fľaši môžete 

odovzdať v Zbernom dvore.


