
 Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Vrbové od 1. januára 2020 
 

Papier  

Interval vývozu: 13x za rok pre bytové domy a rodinné domy, ako aj formou 
školského zberu.  
Druh nádoby: modré plastové 1100 litrové kontajnery.  
Zbiera sa: kancelársky papier, noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, 
papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, 
katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier ....  
Nepatrí sem: voskovaný papier, plastové obaly, viacvrstvové kombinované 
materiály (tzv. tetrapaky), papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený, či 
mastný papier, kopírovací papier .....  
 

Plasty 

Interval vývozu: 16x za rok pre bytové domy a 8x za rok pre rodinné domy.  
Druh nádoby: žlté plastové 1100 l kontajnery pre bytové domy a 110 l 
vrecia pre rodinné domy.  
Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od nápojov, kozmetických a čistiacich 
prípravkov, prepravky fliaš, tégliky od jogurtov hračky, penový polystyrén, 
poháriky z automatov a iné plastové nádobky ...  
Nepatrí sem: hrubo znečistené plasty, obaly znečistené chemikáliami a 
olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, podlahové krytiny, guma, 
stavebný polystyrén, molitan a pod. 

 

Sklo 

Interval vývozu: 10x za rok pre bytové domy a rodinné domy 
Druh nádoby: zelené plastové 1100 litrové kontajnery.  
Zbiera sa: sklo všetkých farieb, dymové aj mliečne sklo, fľaše, okná, poháre, 
črepy a iné nádoby zo skla.  
Nepatrí sem: porcelán, zrkadlá, autosklá, znečistené sklenené fľaše a 
nádoby, sklá vystužené drôtom a pod.  
 

Kovy a kovové obaly 

Interval vývozu: 8x za rok pre bytové domy aj rodinné domy.  
Druh nádoby: červené plastové 1100 litrové kontajnery.  
Zbiera sa: kovové obaly - z nápojov (plechovky), kozmetických výrobkov 
(napr. spreje), konzervy, viečka od jogurtov, drobné kovy ... 
Nepatrí sem: značne znečistené kovy a kovové obaly a pod.  
 



Viacvrstvové kombinované materiály - tetrapaky 

Interval vývozu: 8x za rok pre bytové domy aj rodinné domy.  
Druh nádoby: oranžové plastové 1100 litrové kontajnery.  
Zbiera sa: tetrapaky a ostatné viacvrstvové kombinované materiály, napr. 
s nápojové kartónové obaly ....  
Nepatrí sem: značne znečistené tetrapaky a ostatné viacvrstvové 
kombinované materiály.  
 

Zmesový komunálny odpad 

Interval vývozu: 2x za týždeň pre bytové domy a 1x za týždeň pre rodinné 
domy.  
Druh nádoby: 1100 litrové čierne plastové alebo kovové kontajnery pre 
bytové domy a čierne alebo zelené plastové 120 l alebo kovové 110 l 
nádoby pre rodinné domy.   
Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.  
Nepatrí sem: akékoľvek stavebné a im podobné odpady (napr. zemina, 
kamene, drevo, popol), zložky triedeného zberu odpadov, nebezpečné 
odpady, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a pod.  
 
Zber zmesového komunálneho a triedeného odpadu bude prebiehať podľa 
spracovaného harmonogramu pre jednotlivé ulice, ktorý bude po 
vypracovaní zverejnený na webovej stránke mesta a v Hlase Vrbového.  
 

Objemný odpad a drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) 

Miesto zberu: Zberný dvor  
Interval vývozu: zber objemných odpadov aj DSO prebieha priebežne, 
podľa otváracích hodín zberného dvora. Zber DSO je spoplatnený v zmysle 
platného VZN o odpadoch.  
Druh nádoby: 7000 litrové kontajnery.  
Zbiera sa:  objemný odpad – staré kreslá, WC misy, dvere, linoleá, koberce, 
nábytky (len rozobraté) a pod. DSO - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 
dlažby, omietky (len vytriedené, zbavené nebezpečných látok). 
Nepatrí sem: objemný odpad - nerozobratý. DSO - nevytriedené stavebné 
odpady s obsahom škodlivín, odpady s obsahom zmesového komunálneho 
odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov. 
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