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ODPADY 
Vo Zvolene každý z nás ročne vytvorí približne 340 kg komunálneho odpadu, teda odpadu z 
domácností a z bežnej spotreby. Časť z neho je možné triediť a znovu využívať, väčšina (cca 75 %) sa 
však odvezie na skládku komunálneho odpadu vo Zvolenskej Slatine prevádzkovanú spoločnosťou 
Pohronie a.s. 

Kto je zodpovedný za vývoz komunálneho odpadu vo Zvolene? 

Za vyprodukovaný odpad je v prvom rade zodpovedný ten, kto ho vyprodukoval (tzv. pôvodca). V 
prípade likvidácie komunálneho odpadu - túto službu pre svojich obyvateľov zabezpečuje MsÚ Zvolen 
a to prostredníctvom firmy, ktorá ma na takúto činnosť oprávnenie (Marius Pedersen a.s.). V podstate 
každá osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt, ale aj firmy a právnické osoby sídliace v meste, 
musia každoročne platiť poplatok za likvidáciu odpadu. V špecifických prípadoch (študenti a pod.) je 
poplatok nižší - informujte sa na MsÚ, Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy, 045/530 32 
76 Ing. M. Opremčáková, miriam.oprencakova@zvolen.sk. Výšku poplatku schvaľuje vždy na rok 
dopredu mestské zastupiteľstvo a mal by pokrývať náklady nielen na odvoz a likvidáciu zmesového 
(netriedeného) odpadu, ale aj náklady na triedený zber. 

Do nádob na zmesový komunálny odpad nepatria: všetky odpady, ktoré je možné triediť (pozri 
nižšie), nebezpečný odpad, stavebná suť, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, kamene, 
objemný odpad a pod. Zmesový komunálny odpad je vyvážaný 1 – 2 krát za týždeň, postupne v 
jednotlivých častiach mesta. V prípade problémov s vývozom netriedeného odpadu kontaktujte 
Marius Pedersen a.s., Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen, 045 532 17 64, zvolen@mariuspedersen.sk 

Čo z odpadu je možné vo Zvolene vytriediť a kam vytriedený odpad ukladať? 

Vo všeobecnosti je možné vo Zvolene triediť tieto komodity: sklo, papier, plasty, tetrapacky, kovové 
obaly, zelený biologicky rozložiteľný odpad, textil, kovový šrot, pneumatiky, drobný stavebný odpad a 
nebezpečné odpady. Všetky tieto druhy odpadu môžu občania Zvolena (po preukázaní sa občianskym 
preukazom) bezplatne v určitom množstve odovzdávať v zberových dvoroch Marius Pedersen na 
Lieskovskej ceste 15 (PO – PI denne 7,00 – 15,00 hod., SO 7,00 – 13,00 hod.). alebo na ul. M. R. 
Štefánika 3355 (PO – PI denne 7,00 – 15,00 hod.).  

V prípade, ak máte niektorého odpadu viac, je možné si prenajať veľký kontajner na daný druh 
triedeného odpadu u firmy Marius Pedersen a.s., Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen, 045/532 17 64, 
zvolen@mariuspedersen.sk. 

 sklo bezfarebné a farebné 

Vratné fľaše je možné vrátiť v obchodnej sieti všade tam, kde sa predávajú výrobky v týchto fľašiach. 
Čisté nevratné fľaše od nápojov, potravín, kozmetiky, sklené črepy či poháre je možné dať do modrých 
kontajnerov na sklo rozmiestnených v meste, ktoré sa vyvážajú 1 krát za dva mesiace. Aktuálny stav 
ich rozmiestnenia vo Zvolene zistíte na MsÚ (tel. 045/530 32 76, Ing. M. Opremčáková, 
miriam.oprencakova@zvolen.sk) alebo priamo v spoločnosti Marius Pedersen (tel. 045/532 17 64, 
532 29 53).  

V rodinných domoch odkladajte sklo do hrubého zeleného plastového vreca, ktoré sa rozdáva do 
domácností na začiatku roka, (záujemcovia si ho môžu vyzdvihnúť v sídle spoločnosti Marius 
Pedersen, na Lieskovskej ceste 15) a ktoré sa obyvateľom po vývoze vráti, resp. vymení. Vrece treba 
vyložiť ráno v stanovený deň pred dom. Vývoz sa realizuje 1 krát za mesiac podľa harmonogramu 
postupne v jednotlivých uliciach a mestských častiach. Presné informácie zistíte u Marius Pedersen na 
vyššie uvedených číslach, príp. na zvolen@mariuspedersen.sk. Sklo je možné odovzdať odovzdávať v 
zberových dvoroch Marius Pedersen. 
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 papier 

Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, papierové a lepenkové obaly od tovarov, staré knihy, 
katalógy, neznečistené papierové vrecká a podobne je možné dať do zelených kontajnerov na papier 
rozmiestnených v meste, ktoré sú vo vzdialenosti cca 300 – 400 m od každého bytu a vyvážajú sa 
jedenkrát za mesiac. Na aktuálny stav rozmiestnenia kontajnerov vo Zvolene sa informujte na MsÚ vo 
Zvolene alebo priamo v spoločnosti Marius Pedersen (kontakty sú v časti „sklo“). Papier sa v 
rodinných domoch zbiera 1 x mesačne a to tak, že ho zbalený do balíka vyložíte ráno pred dom. 
Harmonogram vývozu zistíte podobne ako v prípade skla (pozri vyššie). Tiež ho môžete odovzdať v 
zberných surovinách, občas je aj zber papiera na školách, celoročne môžete bezplatne papier 
odovzdávať v zberových dvoroch. Niektorí spracovatelia papiera vo vopred oznámenom čase 
vykupujú alebo vymieňajú papier. V prípade záujmu kontaktuje napr. SHP Harmanec, príp. TENTO 
Žilina. 

 textil 

Textil je možné odovzdávať celoročne v zberových dvoroch spoločnosti Marius Pedersen. Použiteľné 
staré odevy alebo koberce môžete po predchádzajúcom dohovore darovať niektorej z charitatívnych 
organizácií (pozri ďalej v tejto kapitole), prípadne vymeniť či darovať počas búrz, zóny bez peňazí 
a pod.  

 plasty 

Neznečistené fľaše od nápojov, saponátov, mydiel, bandasky, fólie zo stavebných materiálov, igelitové 
tašky atď. (väčšinou označené značkami PET, PE – HD, PP, LD – PE, LLD – PE) je možné dať do žltých 
kontajnerov na plasty rozmiestnených v meste. Sú vo vzdialenosti cca 300 – 400 m od každého bytu, 
vyprázdňujú sa jeden krát za dva týždne. Na aktuálny stav rozmiestnenia vo Zvolene sa informujte na 
MsÚ vo Zvolen resp. priamo v spol. Marius Pedersen (kontakty sú v časti „sklo“). V rodinných domoch 
sa plasty zbierajú do tenkého žltého plastového vreca, ktoré je potrebné v určenom čase (1xmesačne) 
vyložiť ráno v deň zberu pred dom. Vývoz sa realizuje podľa stanoveného harmonogramu, informujte 
sa u Marius Pedersen. Plasty je možné samozrejme bezplatne odovzdať aj v zberovom dvore.  

Do kontajnerov na plasty nepatria obaly a nádoby, v ktorých boli postreky, farby a oleje a pod., 
linoleum, PVC či podlahoviny – pre nakladanie s nimi pozri ďalšie odporúčania. 

 kovy 

Kovový šrot možno celoročne odovzdávať bezplatne v zberových dvoroch spoločnosti Marius 
Pedersen. Kovy vykupujú aj výkupne a zberné suroviny, kovové obaly (najmä hliníkové plechovky od 
nápojov a pod.) je možné hádzať do červených kontajnerov rozmiestených po meste, ktoré sa 
vyvážajú 1 x za mesiac. Na aktuálny stav rozmiestnenia kontajnerov sa informujte na MsÚ vo Zvolene 
alebo priamo v spoločnosti Marius Pedersen (kontakty sú v časti „sklo“). Kovové odpady sa v 
rodinných domoch zbierajú spolu s tetrapackami v červených plastových vreciach 1 x mesačne. 
Harmonogram vývozu zistíte podobne ako v prípade skla (pozri vyššie). 

Fólie z jogurtov, margarínov, plechovky z nápojov a iné tenké kúsky hliníka Vám pravdepodobne ani 
vo väčšom množstve nezoberie žiadna výkupňa ani zberné suroviny – v menších zberniach sa môžete 
skúsiť osobne dohodnúť.  

 tetra-packy 

Viacvrstvové obaly sa dávajú, spoločne s kovmi, do červeného kontajnera resp. do červeného 
plastového vreca. 
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 jedlý olej 

Použitý jedlý olej je zbieraný priamo spred rodinných domov každý štvrtok, čiže v deň zberu 
bioodpadu (v zimných mesiacoch 1 x mesačne). Obyvatelia rodinných domov vyložia v deň zberu jedlý 
olej v uzatvorenej priehľadnej PET fľaši na hnedú nádobu na BIO odpad. Obyvatelia bytoviek majú 
možnosť odovzdať olej v Zberných dvoroch Marius Pedersen na Lieskovskej ceste 15 (PO – PI denne 
7,00 – 15,00 hod., SO 7,00 – 13,00 hod.). alebo na ul. M. R. Štefánika 3355 (PO – PI denne 7,00 – 15,00 
hod.). 

 pneumatiky 

Pneumatiky musí majiteľ odovzdať distribútorovi pneumatík, teda do pneuservisu. Nesmú sa dávať 
do kontajnerov, na zberný dvor ani nechávať pri zberným nádobách. V každom pneuservise resp. 
predajni, kde sa predávajú nové pneumatiky, musia byť zverejnené informácie o možnosti 
bezplatného spätného zber pneumatík.  

 biologicky rozložiteľný odpad (bioodpad) 

Kde je to len trocha možné, odporúčame zakladať domáce kompostoviská, ktoré pri minime námahy 
nemusia vôbec pôsobiť neesteticky či smrdieť. V kanceláriách a v domácnostiach bez záhrady je 
možné likvidovať bioodpad pomocou dážďoviek (tzv. vermikompost). Bioodpad je možné odovzdať 
v zberových dvoroch Marius Pedersen na Lieskovskej ceste 15 (PO – PI denne 7,00 – 15,00 hod., SO 
7,00 – 13,00 hod.). alebo na ul. M. R. Štefánika 3355 (PO – PI denne 7,00 – 15,00 hod.) alebo umiestiť 
do kontajnera. Každý rodinný dom vo Zvolene má mať hnedý plastový kontajner na biologický odpad 
– ten je vyvážaný vo vegetačnom období 1 x týždenne, od decembra do februára 2 x mesačne. Do tohto 
kontajneru patria konáre, lístie, tráva, odpad zo záhrad a z kuchyne.  

Zelený odpad – konáre, lístie, tráva – ktorý vzniká na jar a na jeseň na sídliskách v okolí bytoviek, 
spoločnosť Marius Pedersen vyváža podľa požiadavky mesta. Ak sa v blízkosti vášho domova pri 
údržbe verejných priestranstiev nahromadil takýto odpad, kontaktujte MsÚ, tel. 045/530 32 76,Ing. 
M. Opremčáková, miriam.oprencakova@zvolen.sk. Vianočné stromčeky môžete vyložiť vedľa 
zberných nádob, odvezie ich spoločnosť Marius Pedersen na požiadanie mesta – informácie o čase 
vývozu môžete získať na MsÚ, tel. 045/530 32 76,Ing. M. Opremčáková, 
miriam.oprencakova@zvolen.sk 

Kam dať staršie (ale použiteľné) hračky, šatstvo, knihy? 

Ponúknite ich ľuďom, ktorí majú menšie deti, svojim známym alebo charitatívnym organizáciám, vo 
Zvolene kontaktujte napr. Charitu sv. Alžbety n.o., J. Jesenského 495/33, Zvolen,  045/ 532 63 08, 
charitazvolen@charitazvolen.sk, Dobročinný šatník – Spoločenské centrum, Sokolská 10, Zvolen, tel. 
0948 511 584, satnikzvolen@gmail.com. Rôzne veci (oblečenie, kočíky, elektrospotrebiče, pece na 
pevné palivo, nábytok a pod.) môžete darovať aj obyvateľom v hmotnej núdzi, na MsÚ Zvolen 
kontaktujte pracovníkov Komunitného centra Romano Jilo – bývalé kasárne Balkán, tel. 0905 229 073 
Mgr. Renata Šmigová prípadne vedúceho Útulku Nádej (Stráž 282/1, Zvolen) Bc. Petra Zátrocha, tel. 
0915 515 991, utulok@zvolen.sk.  

Staré koberce, misky a iné potreby môže využiť aj organizácie, ktoré sa venujú záchrane psov a 
mačiek, napríklad Karanténna stanica na Balkáne (www.kszv.sk), Pes v núdzi http://pesvnudzi.sk/, 
Psia duša https://www.psiadusa.sk/, Mačky Zvolen http://mackyzvolen.sk/, Túlavá labka 
http://www.tulavalabka.sk/ a pod.  

Knihy môžete odpredať do antikvariátu. Menej zaujímavé alebo poškodené knihy môžete po dohode s 
majiteľom a v závislosti od aktuálnych prevádzkových možností antikvariátu umiestniť na chodbe 
pred predajňou, odkiaľ si ich môžu vziať záujemcovia zadarmo. 
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Ako naložiť s nebezpečnými zložkami komunálneho odpadu? 

Nebezpečné zložky komunálneho odpadu sú také, ktoré majú jednu alebo viacero nebezpečných 
vlastností. Tieto sa nesmú umiestňovať do kontajnerov a nádob na zmesový odpad. Sú to žiarivky a 
iný odpad obsahujúci ortuť, zvyšky farieb, tlačiarenské farby, živice, lepidlá, batérie a akumulátory, 
nespotrebované lieky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, opotrebované motorové oleje, 
olejové filtre, PVC, podlahoviny a pod. 

Počas celého roka možno takýto odpad bezplatne odovzdávať v zberových dvoroch Marius Pedersen 
na Lieskovskej ceste 15 (PO – PI denne 7,00 – 15,00 hod., SO 7,00 – 13,00 hod.). alebo na ul. M. R. 
Štefánika 3355 (PO – PI denne 7,00 – 15,00 hod.). Tento odpad je možné odovzdať aj v rámci tzv. 
mobilného ekoskladu do špeciálnych kontajnerov rozmiestnených po meste Zvolen, čo sa deje dvakrát 
ročne – v máji a novembri (približný údaj). Konkrétne termíny a presné rozmiestnenie si môžete zistiť 
na MsÚ (tel. 045 530 32 76, Ing. M. Opremčáková, miriam.oprencakova@zvolen.sk), v spol. Marius 
Pedersen (tel. 045/5321 764, 5322 953) alebo aj v miestnej tlači. Staré a nepoužité lieky je možné 
odovzdať vo všetkých lekárňach. Batérie (napr. z hodín, fotoaparátov, rádií) je možné odovzdať všade 
tam, kde sa takýto tovar aj predáva. 

Čo s objemným odpadom? 

Veľkoobjemový odpad (starý nábytok, okná, nadrozmerný odpad apod.) je potrebné odkladať k 
nádobám určeným na bežný komunálny odpad. Keďže sa zbiera iba raz za mesiac (prvý týždeň v 
mesiaci podľa harmonogramu), nemá význam vykladať odpad hocikedy, prípadne pred víkendom 
alebo obdobiami pracovného voľna. Max. 100 kg takéhoto odpadu môže každý občan Zvolena odviesť 
aj do zberového dvora Marius Pedersen.  

Chladničky, práčky a iné vyradené elektrospotrebiče je možné odovzdať formou tzv. spätného zberu 
distribútorovi tovaru (vo všeobecnosti firme, kde sme tovar kúpili), elektrospotrebiče sa zbierajú aj 2 
x do roka v rámci zberu nebezpečného odpadu do veľkokapacitných kontajnerov rozmiestnených po 
meste alebo celoročne bezplatne v zberovom dvore Marius Pedersen (max. 2 ks/rok). 

Čo urobiť so stavebným odpadom? 

Pri prestavbe bytov a domov vzniká pomerne veľké množstvo stavebného odpadu, ktorý ale nie je 
možné dávať do nádob na bežný odpad z domácností (kvôli jeho objemu, váhe a vlastnostiam, aj kvôli 
tomu, že zaberie miesto pre odpad z domácností). Riešením je dobrá zmluva s remeselníkom, ktorý 
realizuje prestavbu – skúste do nej premietnuť aj požiadavku, aby bola likvidácia vzniknutého odpadu 
už v rozsahu a cene prestavby. Bezplatne je možné odovzdať do zberových dvorov Marius Pedersen 
max. 1 m3 stavebného odpadu. Inak je nutné objednať si veľkokapacitný kontajner od spoločnosti 
Marius Pedersen, tel. 045/532 29 53, 532 17 64. 

Trápia vás autovraky na uliciach? 

Starým vozidlom je vo všeobecnosti vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy (nemá EČV) a je odstavené 
na verejnom priestore dlhšie ako 30 dní. V prípade autovraku neznámeho majiteľa odstráni vozidlo 
správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo mesto (na inom mieste). Potom však 
hľadá posledného majiteľa vraku a vymáha prostriedky na odstránenie vraku od neho. V prípade, že je 
v blízkosti Vášho domu odstavené staré vozidlo a nikto sa k nemu nehlási, kontaktuje MsÚ vo Zvolene, 
tel. 045/530 32 76, Ing. M. Opremčáková, miriam.oprencakova@zvolen.sk. 

Vyhadzuje firma/živnostník svoj odpad z prevádzky či výroby do kontajneru pre 
občanov alebo do verejného veľkoobjemového kontajneru? 

Prevádzkovatelia obchodov, bufetov a podobných prevádzok sú povinní obstarať si potrebné 
množstvo nádob na odpad a tiež zabezpečiť na vlastné náklady ich vyprázdňovanie. Tak isto sú 
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zodpovední za čistotu v okolí svojich bufetov, obchodov a pod. Kontaktujte MsÚ, Odbor výstavby, ŽP a 
dopravy MsÚ, tel. 045/530 32 76, Ing. M. Opremčáková, miriam.oprencakova@zvolen.sk. 

Je niekde opakovane či dlhodobo preplnený kontajner alebo znečistené okolie 
nádob na odpad? 

Čistotu a odvoz odpadu je povinný zabezpečiť vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti, ktorej 
parí nádoba či stojisko nádob na odpad. VZN mesta Zvolen o nakladaní s komunálnym odpadom 
(schvaľuje sa každoročne nové) stanovuje minimálne množstvá nádob na odpad. Kontaktujte MsÚ, 
Odbor výstavby, ŽP a dopravy MsÚ, tel. 045/530 32 76, Ing. M. Opremčáková, 
miriam.oprencakova@zvolen.sk. V prípade, že je zdrojom znečistenia okolia nádob nepozorné 
vyprázdňovanie pri vývoze odpadu, kontaktujte firmu Marius Pedersen (tel. 045/532 17 64, 532 29 
53). 

Objavili ste niekde nelegálnu skládku odpadu? Pristihli ste niekoho pri vysýpaní 
odpadu mimo určeného miesta? 

Za uloženie odpadu na miesto, ktoré na to nie je určené, sú pomerne vysoké sankcie. Problémom je 
dokázať, kto skládku odpadu vytvoril. V prípade, ak zbadáte odpad uložený na mieste, kde sa to 
nesmie, kontaktujte Okresný úrad vo Zvolene, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 
96/50, tel. 0961 63 2960, oszp.zv@minv.sk alebo aj MsÚ vo Zvolene, Odbor výstavby, ŽP a dopravy 
MsÚ, tel. 045/530 32 76, Ing. M. Opremčáková, miriam.oprencakova@zvolen.sk 

Ak prichytíte niekoho pri sypaní odpadu do voľnej krajiny, pre rýchly zákrok volajte mestskú políciu, 
tel. 045/533 10 00 alebo 159. Situáciu zdokumentujte, nafoťte čím viac detailov, ktoré by umožnili 
nezameniteľne identifikovať pôvodcu. 

Celú vec môžete oznámiť aj na Slovenskej inšpekcii životného prostredia - Inšpektorát Banská 
Bystrica, Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica, tel. 
048/471 96 30-1, sizpiohbb@sizp.sk 

Horí (nelegálna) skládka odpadu alebo ste zbadali horiaci kontajner s odpadom? 

Pri objavení takéhoto požiaru volajte hasičov na tel. 150, v hlásení uveďte: kto volá, kde a čo horí, tel. 
číslo, z ktorého voláte, pre overenie, príp. iné dôležité informácie. 
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