
Triedený zber zmesového komunálneho odpadu v roku 2021 

 

Mesto Vrbové v minulom volebnom období prešlo na zber odpadov v zmysle nového zákona                      

č. 79/2015  Z.z.  o odpadoch, kde sme od 1.6.2016 nastavovali systém zberu komunálneho, ale hlavne 

separovaného odpadu. V počiatočnom období separácie vo Vrbovom sme mali k dispozícii 175 

kontajnerov na rôzne druhy separátov (t.j. papier - modré, sklo - zelené, kovy - červené, tetrapaky - 

oranžové a plasty - žlté),  kde za uplynulé obdobie k 01.01.2021 sme posilnili počty kontajnerov na 

separovaný odpad na počet 326 kontajnerov. Na prichádzajúci rok 2021 ešte počet pridaných 

separačných kontajnerov nevieme, stále prebiehajú vyjednávania o navýšení počtov v našom meste s 

organizáciou zabezpečujúcou vývoz separátov – ENVI-PAK.  

Od 1. januára 2021 sa na základe novely zákona NRSR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení 

neskorších predpisov zavádza povinný zber biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len „BRO“) 

a zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (ďalej len „BRKO“). K uvedenej zákonnej 

povinnosti sme museli v našom meste prepracovať celý systém zberu zmesového komunálneho 

odpadu, hlavne s ohľadom na udržanie ceny za vývoz odpadov pre občanov nášho mesta.  

Naše mesto má v zberovom hospodárstve nášho Mikroregiónu nad Holeškou, s ktorým úzko 

spolupracujeme hlavne pri zbere BRO veľkú výhodu, mesto Vrbové vlastní 100% zberových nádob 

a vývozy komunálneho odpadu sa realizovali do konca roku 2020 v intervale 1x za 7 dní, a v prípade 

bytových domov (t. j. 1 100 litrové kontajnery) v intervale 2x za 7 dní. Keď si premietneme 

zabezpečenie vývozu odpadov pre našich občanov v roku 2021, narazíme na prvú zmenu, ktorá bola 

potrebná pre zachovanie doterajšej ceny za vývoz odpadov - a to je zmena periodicity vývozov.  

Od 1. januára 2021 sa bude vyvážať komunálny odpad z rodinných domov (t. j. zberové nádoby 

110 alebo 120 litrové v intervale 1x za 14 dní, a vývoz komunálnych odpadov z bytových domov                    

(t. j. zberové kontajnery 1 100 litrové) bude uskutočňovaný v intervale 1x za 7 dní.        

          Od 1. marca 2021 sa začne v našom meste s vývozom biologicky rozložiteľného odpadu (t. j. odpad 

zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov, tzv. zelený biologický odpad - napr. tráva, odpad zo 

zeleniny, odrezky stromov, menšie konáre a pod.) a iných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov (poškodený papier a lepenky, poškodené textílie, drevo, drevené nábytky, odpad z trhovísk 

a pod.). 

 

     Do 1. marca 2021 budú rozvezené nové 240 litrové nádoby hnedej farby na zber BRO do každého 

rodinného domu, v ktorom sa v uplynulom kalendárnom roku 2020 zberal komunálny odpad do 110 

alebo 120 litrových zberných nádob a bol zaplatený poplatok za vývoz komunálnych odpadov. Taktiež  

do niektorých kontajnerových stojísk na sídliskách budú rozmiestnené nové 1 100 litrové zberové 

kontajnery hnedej farby na zber BRO.  

    Z uvedeného dôvodu sme prikročili k vývozu komunálneho odpadu 1x za 14 dní (nepárny týždeň), 

lebo každý druhý týždeň (párny týždeň) bude vývozová spoločnosť Marius Pedersen, a.s. 

zabezpečovať vývoz biologicky rozložiteľných odpadov z rodinných domov, a taktiež z vybraných 

kontajnerových stojísk v našom meste.   

             Ostatné komodity, ktoré nebude možné umiestniť v 240 litrových nádobách na BRO bude možné 

odovzdávať počas prevádzky na novom zbernom dvore, ktorý bude otvorený od 1. marca 2021. Jedná 

sa hlavne o nasledovné komodity BRO: väčšie konáre a iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady  

(poškodený papier a lepenky, poškodené textílie, drevo, drevené nábytky a pod.); 

 

 



Dôležitý oznam občanom:  
 

Od 1. januára 2021   

 

Zber zmesového komunálneho odpadu bude realizovať spoločnosť Marius Pedersen, a.s. v našom 

meste nasledovne: 

 

Občania a podnikatelia, ktorí mali doteraz zabezpečený vývoz v piatok, tak:  

* vývoz 110 alebo 120 litrových nádob bude zabezpečený od 01.01.2021 vždy v nepárny týždeň                         

- v pondelok – frekvencia vývozov 1x za 14 dní;  

 

Občania a podnikatelia, ktorí mali doteraz zabezpečený vývoz v pondelok a v utorok, tak:  

* vývoz 110 alebo 120 litrových nádob bude zabezpečený od 01.01.2021 v rovnaké dni, teda vždy 

v nepárny týždeň - v pondelok a v utorok – frekvencia 1x za 14 dní;  

 

Občania z bytových domov a  podnikatelia, ktorí mali doteraz zabezpečený vývoz v pondelok 

a v piatok, tak: 

* vývoz 1 100 litrových kontajnerov bude zabezpečený od 01.01.2021 vždy v piatok - frekvencia 1x 

za 7 dní;  

 

 

Od 1. marca 2021   

 

Občanom a podnikateľom bude zabezpečený vývoz biologicky rozložiteľných odpadov nasledovne: 

 

* vývoz 240 litrových nádob bude zabezpečený od 01.03.2021 vždy v párny týždeň - v pondelok  

alebo v utorok – frekvencia 1x za 14 dní; 

 

* vývoz 1 100 litrových kontajnerov bude zabezpečený od 01.03.2021 vždy v párny týždeň - v 

pondelok alebo v utorok - frekvencia 1x za 14 dní;  

 

 
Zber komunálneho, biologicky rozložiteľného odpadu a separovaného odpadu bude od 1. januára 2021 

prebiehať podľa spracovaného harmonogramu. V najbližších dňoch budú harmonogramy zberov komunálneho 

odpadu, aj separovaných odpadov distribuované do všetkých domácností. O prípadných mimoriadnych zmenách 

jednotlivých  zberov budeme verejnosť informovať aspoň dva dni pred zmenou vývozu mestským rozhlasom, 

a taktiež sa aj naďalej budeme snažiť vykonávať osvetu prostredníctvom Hlasu Vrbového, alebo cez webovú 

stránku mesta Vrbové www.vrbove.sk.  

 

Ešte raz chcem poprosiť všetkých občanov, aby k separovaniu odpadu pristupovali serióznym spôsobom, lebo 

podľa novo prijatého zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch mesto dostane zaplatené za každý kilogram 

vyseparovaného odpadu! A opačne - podľa toho istého zákona, všetko čo občania nevyseparujú a zlikvidujú ako 

zmesový komunálny odpad - to musí potom mesto zaplatiť zo svojho rozpočtu. Takmer s istotou bude v 

budúcnosti cena za uloženie komunálneho odpadu na skládky narastať, a pravdepodobne ani my sa nevyhneme 

nutnosti zvyšovania poplatkov za komunálne odpady, ale urobme spoločne všetko preto, aby sme nemuseli 

zvyšovať tento poplatok viac ako je nutné - z dôvodov osobného neseriózneho prístupu a ľahostajnosti občanov.    

 

 

                                                                                                                JUDr. Štefan Kubík 

                           viceprimátor mesta Vrbové 


