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Separovaný zber komunálneho odpadu 
v meste Svidník 

 
 Povinnosť zabezpečenia nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi vyplýva mestu priamo so zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov. Spôsob zabezpečenia a jeho rozsah podrobne upravuje zákon o odpadoch  NR SR č. 
223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. V zmysle § 39 ods. 14 sú obce povinné zaviesť 
separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov s účinnosťou 
od 1.1.2010. Nakladanie s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi 
a elektroodpadmi na území mesta Svidník je upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta 
Svidník č. 4/2005 z 15. 12. 2005.   
 

Dotriedenie a expedícia vyseparovaných zložiek odpadu z mesta a niektorých obcí 
obvodu Svidník v súčasnosti zabezpečujú Technické služby mesta Svidník na Zbernom 
dvore  komunálneho odpadu, Stropkovská 750, Svidník (areál bývalého Duklastavu), tel.: 
4795083. Zberný dvor pre verejnosť je otvorený počas pracovných dní v čase 6.30 – 13.30 
hod. 
 
Zabezpečovanie odberu surovín sa realizuje dvoma spôsobmi: 
a) odberom od domu, zo zástavby rodinných domov 
Zberné vrecia: 

- do jednotlivých domácností v zástavbe rodinných domov boli  odovzdané zberné vrecia, vždy 
1 sada troch vriec (žlté, zelené, modré) pri prvom odovzdaní spolu s kalendárom zberu 
separovaného odpadu, 

- členovia týchto domácností ukladajú do vriec nimi vyseparované suroviny a vrecia dočasne 
skladujú vo svojich priestoroch, 

- v deň stanovený vo zvozovom kalendári, vyložia vrece určenej farby, ktorých zber je 
vyznačený (iba jeden druh v jeden deň) k bránke alebo zbernej nádobe na komunálny odpad, 
zaplnené vrece previažu alebo prelepia tak, aby sa surovina voľne nevysypávala, 

 

Odber surovín sa vykonáva zvozovým vozidlom každá surovina zvlášť: 
- 1x za  2  týždne plasty, 
- 1 x za 4 týždne  papier, 
- 1 x za  4 týždne  sklo. 

- ručným vysypávaním suroviny na zberové vozidlo,  
- v prípade, že použité vrece nie je poškodené, opätovne sa vráti danej domácnosti na ďalšie 

použitie (spravidla priklopením medzi veko „kuká“ nádoby), 
- ak je vrece poškodené, vyloží sa na zberové vozidlo spolu so surovinou (dotriedenie sa vykoná 

v zberovej hale) a pre potreby sa odovzdá nové vrece príslušnej farby. 
 

b) donáškovým spôsobom zo zástavby bytových domov 
Zberné miesto: 

- vytvorili sa zberné miesta so špeciálnymi kontajnermi tak, aby bol zabezpečený dobrý prístup 
pre zvozovú techniku a zároveň dobrý prístup pre obyvateľov, 

- zberné miesta sa vytvorili s využitím súčasných zberných miest, kde boli pristavené zberné 
nádoby určené zber zmesových komunálnych odpadov, pričom na zberných miestach boli  
ponechané aj na ostatný komunálny odpad,  

 

Odber surovín sa vykonáva zvozovým vozidlom, každá surovina zvlášť: 
- 1x za  2  týždne plasty, 
- 1 x za 4 týždne  papier, 
- 1 x za  4 týždne  sklo. 

- stále sa odoberá iba jeden druh suroviny, separovaná zložka sa zloží v zbernej hale, 
- v hale sa surovina dotriedi, zlisuje, podrví alebo sa uloží do boxov (sklo). 
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Zapojenie podnikateľských subjektov je realizované obidvoma spôsobmi, podľa druhu 
jednotlivých prevádzok a produkcie jednotlivých druhov surovín. V prípade tvorby väčšieho množstva 
surovín u podnikateľských subjektov je možné po dohode s Technickými službami mesta Svidník 
poskytnúť špeciálne veľkoobjemové kontajnery. 

 

 
Zabezpečenie dotriedenia odpadov  na zbernom dvore 
 

Po dovezení separovaných alebo čiastočne separovaných odpadov sa prevedie manuálne 
dotriedenie s následným uložením podľa druhu odpadov:  

- Papier: sa roztriedi a zlisuje v lisoch,  
- Plasty:  sa roztriedia a to tak, že mäkké plasty sa hneď zlisujú ako papier a plastové fľaše 

a tvrdené plasty sa spracujú v  drviči plastov a uskladnia v špec. vreciach, 
- Sklo: po roztriedení na biele a farebné sa uloží do vaňového kontajnera. 
- Elektronika : po individuálnom dodaní sa jednotlivé spotrebiče umiestnia v regáloch alebo 

kontajneroch v sklade druhotných surovín. 
- Žiarivky : po individuálnom dodaní žiariviek, tieto sa uložia  v špeciálnom KCA boxe. 
- Akumulátory : po individuálnom dodaní, autobatérie sa uložia v špeciálnom kontajneri. 

 

Po vytriedení jednotlivých druhotných surovín a podľa ich množstva sa zabezpečuje ich odvoz 
k spracovateľom jednotlivých komodít na základe uzatvorených zmlúv.  

 
 

Zber komodít 
 

Zber skla – farba kontajnera a zberných sáčkov: zelená 
 

Sklo je z hľadiska zdravotnej nezávadnosti, ale aj vo vzťahu k životnému prostrediu 
najkvalitnejšou obalovou technikou na nápoje. Je pomerne ľahko recyklovateľné.  
 
Do sáčkov a kontajnerov patria: Fľaše, tabuľové sklo, črepy, poháre z potravín a zaváranín. 
Do sáčkov a kontajnerov sa nevkladá: porcelán, keramika, zrkadlá, plexisklá, žiarovky, 
dymové sklo, drôtové sklo, sklo s prímesami kovov. 
 
 
 

Zber papier – farba kontajnera a zberných sáčkov: modrá 
 

 Papier je klasická zberá surovina, ktorej recykláciou sa šetrí drevná hmota. Papier je 
ťažko nahraditeľnou surovinou v obalovej technike – pri výrobe kartónových krabíc na 
balenie väčších objemov tovarov. Súčasťou života sa stali aj viacvrstvové obaly od nápojov – 
tzv. tetrapakové krabice. Hoci ako surovina sa nedajú zatriediť medzi papier, od papierových 
odpadov sa oddeľujú na dotrieďovacej linke. 
 
Do sáčkov a kontajnerov patria: PET fľaše z minerálok a nápojov, obaly z potravín, 
obalové vonkajšie obaly /dezerty, cigarety, ..../, knihy, zošity, vrecká z potravín /cukor, múka, 
soľ/, kartónové krabice, vlnitá kartónová lepenka. 
 
Do sáčkov a kontajnerov sa nevkladá: kopírovací papier, znečistený papier celofán, 
hygienické  potreby, vnútorné obaly /dezerty, žuvačky, čokolády/,   tetrapakové obaly, 
plastové obaly, obaly z mrazených potravín. 
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Zber plastov - farba kontajnera a zberných sáčkov: žltá 

 

 Plastov je nepreberné množstvo druhov a stali sa súčasťou domácností. PET fľaše je 
potrebné pred vložením do kontajnera alebo zberného sáčku „zlisovať“ pristúpením nohou na 
zemi tak, aby sa čo najviac zmenšil ich objem.  
 
 Do sáčkov a kontajnerov patria:  PET fľaše z minerálok a nápojov, obaly z potravín, 
obalové  fólie, plastové obaly /z čistiacich prostriedkov, šampónov, .../, prepravky, stavebné 
dielce, podlahoviny, hračky z plastov, obaly Tetra Pack /mlieko, džúsy, ovocné nápoje/, 
 
Do sáčkov a kontajnerov sa nevkladá: znečistené obaly, obaly s obsahom nebezpečných 
látok. 
 
 
 Na zbernom dvore komunálneho odpadu sa tiež odoberajú: odpadový plast, 
obaly z kovu, železné kovy, neželezné kovy, opotrebované pneumatiky, meď, mosadz, 
bronz, hliník, cín, železo a oceľ, batérie, olovené akumulátory, veľké domáce spotrebiče 
( mrazničky, chladničky, elektrické sporáky, mikrovlne rúry, elektrické spotrebiče), 
malé domáce spotrebiče (vysávače, kávovary, hodiny, váhy),   výpočtová technika, 
spotrebná elektronika (rozhlasové a televízne prijímače, videokamery, hudobné 
nástroje), žiarivky, žiarovky, predajné automaty,  elektrické a elektronické nástroje. 
 


