
 

SYSTÉM ZBERU, PREPRAVY, ZHODNOCOVANIA A ZNEŠKODŇOVANIA 

ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU  A TRIEDENÉHO ZBERU  KOMUNÁLNEHO 

ODPADU  
 

 

 

 

ZBER ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU - katalógové číslo 20 03 01 

 

Pravidelný zber zmesového komunálneho odpadu od FO sa zabezpečuje zbernými nádobami o objeme 

120 l, 240 l  a  1100 litrov.  

 

• Pre rodinné domy sa stanovuje 120 l  zberná nádoba a to:  

   1 ks (obvyklý počet občanov 1- 6)  

   2 ks (pri počte občanov 7 a viac  bývajúcich v jednom rodinnom dome) alebo 1 ks 240 l zbernej 

nádoby  

– frekvencia vývozu 1 x za 2 týždne  

 

•  Pre rodinné domy v novovznikajúcich mestských častiach sa stanovujú 1100 l zberné nádoby 

       (spoločné kontajnerové stanovištia – ulice Dubčekova, Riznerova, V. Bilčíka, Gen.  

       Institorisa, M. Ďuržu, J. Bernovského, J. Durdíka, Čerešňová, Hroznová, Marhuľová,  

 Orechová) 

– frekvencia vývozu: jedenkrát týždenne  

 

• Pre bytové domy, ktoré majú najviac 6 bytov  sa stanovuje 120 l zberná nádoba, pričom 

      každý byt má samostatnú zbernú nádobu.  

– frekvencia vývozu 1 x za 2  týždne  

 

• Pre bytové domy, ktoré majú  viac ako 6 bytov,  sa stanovujú 1100 l zberné nádoby. 

– frekvencia vývozu: dvakrát týždenne  

 

a) Vývoz 120 l zberných nádob z rodinných domov a bytových domov 

 
1. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – frekvencia vývozu 1 x za 2 týždne v pondelok) : 

Ulice:  

O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, Robotnícka, Košikárska, 

Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, 

Riečna; Trenčianska; 

 

2. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – frekvencia vývozu 1 x za 2 týždne v stredu): 

Ulice: 

Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Malá, Jarná, Krajná, 

Železničná, Ctiborova, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, 

Krčméryho, Kpt. Nálepku, Fándlyho, Čachtická, Piešťanská; 

 

3. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – frekvencia vývozu 1 x za 2 týždne vo štvrtok)  

Ulice: 
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Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova, Benkova, Malinovského, Vajanského, Holubyho, Ľ. Podjavorinskej , 

J. Gábriša, Palkovičova,  P. Matejku, J. Hašku, Čsl. armády, Námestie Slobody, Komenského, 

Bernolákova - časť; 

    

4. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – frekvencia vývozu 1 x za 2 týždne v piatok)  

Ulice:  

Jánošíkova, Šafárikova, Moyzesova, Kuzmányho, Javorinská, Športová, Riznerova, Dubčekova, 

Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, Sasinkova, Langsfeldova, Jesenského, M. Chrásteka, 

Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova, Fraňa Kráľa, 

Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova; 

 

5. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – frekvencia vývozu 1 x za 2 týždne v piatok) 

Ulice:  

Bzinská, Poľná, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, Srnianska, Pri Klanečnici, Tušková, 

Haluzická, Bošácka, Turecká, Bohuslavická, Pri záhradách, Pod zvonicou; 
 

 

 

b) Vývoz 1100 l zberných nádob z bytových domov - harmonogram vývozu 2 x týždenne 

 

1. zvozová trasa (vývoz v pondelok a  štvrtok)  

Ulice:  

J.Kréna, SNP, Jasná, Javorinská, Karpatská, gen. Ivana Institorisa, Športová, J. Kollára, Škultétyho, Obrancov 

mieru, Partizánska, 1.mája, Klčové, D. Štubňu, Weisseho, Benkova, Hollého, Hurbanova, Štúrova  

 

2. zvozová trasa (vývoz v utorok a piatok) 

Ulice: 

M.R.Štefánika, kpt. Nálepku, Dukelská, Dibrovova, Krčméryho, Hviezdoslavova, Malinovského, Krátka, 

Zelená, Piešťanská, Trenčianska, Banská, Priemyselná, Železničná, Železničný uzol,  Bošácka, Lieskovská, 

Južná  

 

 

c)  Vývoz 1100 l zberných nádob z bytových domov - harmonogram vývozu 3x týždenne   

 

1. zvozová trasa (vývoz v pondelok, stredu a piatok)  

Ulice: 

Tematínska, Považská, Dr. I. Markoviča, A.Sládkoviča, Klčové, Vajanského, kontajnerové stanovisko ul. 

Holubyho 

 
d)  Vývoz polopodzemných kontajnerov – v závislosti od naplnenosti, min.  1 x mesačne 

 

Operatívny harmonogram vývozu zberných nádob vedie organizácia poverená zberom.  

 

 

TRIEDENÝ ZBER  KOMUNÁLNEHO  ODPADU 

TRIEDENÝ ZBER PAPIERA (katalógové číslo 20 01 01 – papier a lepenka) 

 

Komplexná bytová výstavba (bytové domy):  

- zber do označených 240 l alebo 1100 l zberných nádob modrej farby alebo polopodzemných 

kontajnerov s modrým otvorom 
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- vývoz zberných nádob minimálne 1 x  týždenne 

- operatívny harmonogram vývozu zberných nádob vedie organizácia poverená zberom 

 

Individuálna bytová výstavba (rodinné domy):  

- zber do označených zberných vriec modrej farby, ktoré budú distribuované do rodinných domov 

- distribúciu zberných vriec do rodinných domov zabezpečuje organizácia poverená zberom 

- frekvencia zberu zberných vriec 1 x mesačne 

- zberné vrece treba zviazané vyložiť v deň vývozu na verejne prístupné miesto pred rodinný dom 

- operatívny harmonogram zberu zberných vriec vedie organizácia poverená zberom, ktorá zabezpečí 

informovanie obyvateľov o termínoch zberu 

 

Tento odpad môžu občania mesta odovzdávať aj v zberovom dvore na Banskej ulici. Náklady na dopravu do 

zberového dvora si pôvodca odpadu hradí sám.  

 

Patria sem:   

noviny, časopisy, zošity, pohľadnice, znehodnotené knihy bez tvrdej väzby,  papierové obaly od potravín, 

letáky, katalógy, kartón, lepenka, papierové krabice, kancelársky papier, kartónové obaly od vajíčok a pod. 

 

Nepatria sem:   

mastný papier, silne znečistený papier, papier znehodnotený farbou, olejom, zvyškami potravín, použité tapety, 

papier, na ktorom je lepiaca páska, papier potiahnutý fóliou, kopírovací papier, papier znečistený stavebnými 

hmotami, použité hygienické potreby, celofán  a ostatný komunálny odpad 

 

 

TRIEDENÝ ZBER PLASTOV  (katalógové číslo 20 01 39 – plasty)  

 

Komplexná bytová výstavba (bytové domy):  

- zber do označených 240 l alebo 1100 l zberných nádob žltej farby alebo polopodzemných kontajnerov 

so žltým otvorom 

- vývoz zberných nádob minimálne 1 x  týždenne 

- operatívny harmonogram vývozu zberných nádob vedie organizácia poverená zberom 

 

Individuálna bytová výstavba (rodinné domy):  

- zber do označených zberných vriec žltej farby, ktoré budú distribuované do rodinných domov  

- distribúciu zberných vriec do rodinných domov zabezpečuje organizácia poverená zberom 

- frekvencia zberu zberných vriec 1 x mesačne 

- zberné vrece treba zviazané vyložiť v deň vývozu na verejne prístupné miesto pred rodinný dom  

- operatívny harmonogram zberu zberných vriec vedie organizácia poverená zberom, ktorá zabezpečí 

informovanie obyvateľov o termínoch zberu  

 

Tento odpad môžu občania mesta odovzdávať aj v zberovom dvore na Banskej ulici. Náklady na dopravu 

odpadu do zberového dvora si pôvodca odpadov hradí sám.  

 

Patria sem:  

fľaše od nápojov (tzv. PET fľaše), tégliky od jogurtov a iných mliečnych výrobkov, plastové  poháriky, igelitové 

vrecká a tašky, obalové fólie, obalový polystyrén,  viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych 

výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína (tzv. nápojové obaly - tetrapaky) a obaly z drogérie a pod. 

 

Nepatria sem:  

znečistené plastové obaly, znečistené plastové tácky od jedla, linoleum, guma, plastové obaly od motorových 

a jedlých olejov, molitan, stavebný polystyrén a komunálny odpad. 
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2.4. TRIEDENÝ ZBER KOVOV vrátane KOVOVÝCH OBALOV - patrí do plastov 

     (katalógové číslo 20 01 40 – kovy) 

 

Kovové obaly sa zberajú spolu s plastami do žltých nádob alebo žltých vriec určených na plasty. Konečné  

dotrieďovanie uskutočňuje organizácia poverená zberom na dotrieďovacej linke v zberovom dvore na Banskej 

ulici.  

Väčšie kusy kovového odpadu môžu občania bezodplatne odovzdať v zberovom dvore na Banskej ulici. 

Náklady na dopravu odpadu do zberového dvora si pôvodca odpadov hradí sám.  

 

Patria sem:  

kovové plechovky od piva a nealko nápojov, konzervy z kompótov, zeleninových výrobkov. Konzervy 

a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedla a stlačiť.  

 

Nepatria sem:   

kovové obaly kombinované s iným materiálom, plechovky hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi 

chemickými látkami a pod.  

 

 

TRIEDENÝ ZBER KOMPOZITNÝCH OBALOV NA BÁZE LEPENKY   (TETRAPAKOV, VKM) – 

patrí do plastov (katalógové číslo: 20 01 03 – viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky).  

 

Kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky, viacvrstvové kombinované materiály) sa zberajú spolu s plastmi 

do žltých nádob alebo žltých vriec určených na plasty. Konečné  dotrieďovanie uskutočňuje organizácia 

poverená zberom  na dotrieďovacej linke v zberovom dvore na Banskej ulici.  

 

Tento odpad môžu občania mesta odovzdávať aj v zberovom dvore na Banskej ulici. Náklady na dopravu 

odpadu do zberového dvora si pôvodca odpadov hradí sám.  

 

Patria sem:  

viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod.  

 

   

ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK 

(nebezpečný odpad) 

 
Jednorazové zbery oddelene  vyzbieraných zložiek KO s obsahom nebezpečných látok prebiehajú 2 x ročne po 

jednotlivých mestských častiach vo vyhlásených termínoch.  

Odpad s obsahom nebezpečných látok môžu občania mesta celoročne odovzdávať aj v zberovom dvore na 

Banskej ulici.  Náklady na dopravu odpadu do zberového dvora si pôvodca hradí sám.  

 

Zoznam vytriedených zložiek  KO s obsahom škodlivín: 

 

20 01 13  rozpúšťadlá 

20 01 14 kyseliny 

20 01 15 zásady 

20 01 17  fotochemické látky 

20 01 19 pesticídy 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci  ortuť 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 

20 01 25 jedlé oleje a tuky 
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20 01 26 oleje a tuky a iné ako uvedené v 20 01 25 

20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 

20 01 29 detergenty 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 látky  

20 01 36  vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23, 

      20  01 35 

 

Odoberané sú len odpady s obsahom nebezpečných látok a zariadenia z domácností t.j. od fyzických osôb, nie 

od podnikateľských subjektov.  

 

 

TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU  

„zelený odpad t.j. odpad zo záhrad“ a „kuchynský odpad z domácností“ 
 

 

Rodinné domy:  

 

Zber BRO od rodinných domov z individuálnej bytovej výstavby sa zabezpečuje:  

- zbernými nádobami 120 l hnedej farby určenými na bioodpad  

- do nádoby sa  ukladá aj „zelený odpad“ aj „kuchynský odpad“  (spoločný zber)  

- frekvencia odvozu: min. 1 x za 14 dní   

- zbernú nádobu treba mať vyloženú v deň vývozu na verejne prístupnom mieste  

- nádoby sú vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu  

- organizácia poverená zberom nebude odvážať BRO uložený mimo zbernej nádoby.  

 

Bytové domy v sídliskách:  

 

Zber BRO od bytových domov v sídliskách:  

- zbernými nádobami 240 l hnedej farby určenými na bioodpad, ktoré budú umiestnené pri nádobách na 

KO 

- do nádoby sa ukladá „kuchynský odpad“  

- frekvencia odvozu: min. 1 x 7 dní  (častejší vývoz v prípade naplnenosti),  

- nádoby sú vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu.  

 

 

Bytové domy so záhradou alebo pozemkom vo svojom vlastníctve, na ktorom sa nachádza zeleň:  

 

- zbernými nádobami 120 l hnedej farby určenými na bioodpad  

- do nádoby sa  ukladá aj „zelený odpad“ aj „kuchynský odpad“  (spoločný zber)  

- frekvencia odvozu: min.  1 x za 14 dní  

- zbernú nádobu treba mať vyloženú v deň vývozu na verejne prístupnom mieste.  

- nádoby sú vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu  

- organizácia poverená zberom nebude odvážať BRO uložený mimo zbernej nádoby.  

 

Operatívny harmonogram vývozu zberných nádob vedie organizácia poverená zberom.  

 

Pre zber „kuchynského odpadu“  má každá domácnosť  (v rodinných aj bytových domoch) nárok na 10 l 

perforovaný košík na triedenie kuchynského odpadu priamo v domácnosti, s ročnou zásobou vreciek 
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na bioodpad. Na triedenie kuchynského odpadu možno použiť len kompostovateľné vrecká. Zakazuje 

sa používanie vreciek, ktoré nie sú kompostovateľné.  

 

 
Do zeleného odpadu patrí:  

lístie, tráva, vypletá burina, jemné vetvičky (väčšie treba rozsekať, podrviť), izbové kvety, rezané kvety (bez 

spojovacích drôtov, stúh a ostatného dekoračného materiálu), odpady z čistenia ovocia a zeleniny a ich všetky 

zvyšky, opadané ovocie, nie však v hnilobnom rozklade, stromová kôra, hobliny, piliny, štiepka z dreva a pod. 

 

 

 

 

Do kuchynského odpadu patrí:  

neskonzumované zostatky surovín, pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu z domácnosti 

v tuhom stave, pokiaľ možno podrvené, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, pokazené  ovocie a zelenina, vaječné 

škrupiny, starý chlieb a pečivo, kávové a čajové zvyšky, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej 

trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené a pod.  

 
Do kuchynského odpadu nepatrí:  

oleje, zvyšky jedla v obaloch, mŕtve zvieratá, trus zvierat, veľké kosti (hovädzie, bravčové), tekuté potraviny 

(mlieko, riedke polievky, omáčky a pod.) 

 

 

 Biologicky rozložiteľný „zelený odpad“ aj „kuchynský odpad“  môžu občania mesta (FO, ktorá je 

poplatníkom) celoročne odovzdávať aj v areáli zberového dvora  na Banskej ulici. Nie je dovolené dovážať 

biologické odpady v štádiu rozkladu, hnoj, uhynuté zvieratá alebo ich zvyšky. Náklady na dopravu do 

zberového dvora si hradí pôvodca sám.  

  

 

 


