
SYSTÉM  NAKLADANIA  S  KOMUNÁLNYMI  ODPADMI  V MESTE  BYTČA 
Zverejnený v zmysle § 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 
ZMESOVÝ  KOMUNÁLNY  ODPAD 

 

 
 

INTERVAL  VÝVOZU: 
Na území mesta je zavedený intervalový systém zberu zmesového komunálneho odpadu 
od obyvateľov, t. j. že zmesový komunálny odpad je vyvážaný z rodinných domov 
a bytových domov podľa harmonogramu, ktorý je stanovený osobitne pre každú 
mestskú časť a mesto, jeden krát do týždňa nasledovne: 

a) Hliník nad Váhom       pondelok 
b) Hrabové        pondelok 
c) Malá Bytča        utorok 
d) Pšurnovice        utorok 
e) Mikšová        pondelok 
f) Mesto Bytča       streda, štvrtok 

Fyzické osoby, právnické osoby – podnikatelia a organizácie: 1x – 2x do týždňa 
v nadväznosti zvolenú veľkosť nádob a harmonogram vývozu. 
Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené nasledovné druhy zberných nádob: 
 
HNEDÉ  NÁDOBY: 

a) 110 l  KUKA 
b) 120 l PL 
c) 240 l PL 
d) 1.100 l BOBR 

Na území mesta je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,(č. 20 03 
08 v zmysle Katalógu odpadov). 
 
ZBIERA  SA: 
Zbierajú sa len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej vytriediť 
 
NEZBIERA SA: 
Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady, 
(zemina, kamenivo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné 
odpady, biologicky rozložiteľné odpady, ako aj iné odpady. 



 

DROBNÝ  STAVEBNÝ  ODPAD 
 

 
 

INTERVAL  VÝVOZU: 
Na území mesta je zavedený množtevný zber drobných stavebných odpadov – priebežne 
podľa potreby. Zber je samostatne spoplatnený. 
 
MIESTO  ZBERU: 
Technické služby mesta Bytča. 
 
ZBIERA  SA: 
Len vytriedené drobné stavebné odpady. Medzi drobné stavebné odpady sa zaradzuje, 
najmä vybúraná omietka, obkladačky, dlažby, podlahové krytiny, predmety (umývadlá, 
vane, sprchovacie kúty, WC misy) a strešné krytiny, okrem azbestových krytín.  
 
NEZBIERA SA: 
Nevytriedené drobné stavebné odpady, stavebné odpady a odpady z demolácií, odpady 
s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, alebo 
zložiek triedeného zberu odpadov. 
 
 

TRIEDENÝ  ZBER  KOMUNÁLNYCH  ODPADOV 
 

 
 



Termíny zberu vytriedených zložiek odpadu sú zverejňované v Harmonograme vývozu 
triedeného odpadu v meste, na každý kalendárny rok aktuálne. Tento harmonogram je 
zverejňovaný na webovej stránke mesta www.bytca.sk. 
Mesto Bytča nemá pre potreby odovzdávania oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu, zriadený na svojom území zberný dvor. 

 
INTERVAL  VÝVOZU: 
Mesto zavádza a zabezpečuje zavedenie a vykonávanie kalendárového triedeného zberu 
pre papier, plasty, kovové obaly a sklo nasledovne: 
 
ZBIERA SA: 
Obyvatelia rodinných domov zbierajú triedený odpad do poskytnutých plastových vriec, 
podľa poskytnutého harmonogramu vývozu triedeného odpadu. 

 
Obyvatelia bytových domov ukladajú oddelené zložky komunálneho odpadu podľa 
rozsahu triedenia v meste do farebne odlíšených kontajnerov BOBR 1.100  l 
umiestnených na vyhradených miestach nasledovne: 

a) žltý kontajner -  plasty 
b) modrý kontajner -  papier 
c) zelený kontajner -  sklo 
d) čierny kontajner -  kovové obaly 

 
do nádoby na PLASTY patria: PET fľaše, (z nealko nápojov, sirupov, vína a pod.) 
PE-HD fľaše (z čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, bandasky neznečistené 
olejom  a pod.), PP fľaše (z citrónových fliaš a pod.), LD-PE fólie (igelitové tašky, 
fólie z pracích práškov a pod.), LLD-PE fólie (tzv. strečová fólia). 
do nádoby na PAPIER patrí: noviny, časopisy, lepenka, zošity, knihy, krabice 
z tvrdého papiera, kartóny, letáky, obálky, katalógy, plagáty a pod). 
do nádoby na SKLO patrí: sklenené fľaše, obaly a predmety zo skla, poháre, 
sklené črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.) 

do nádoby na SKLO nepatrí: silne znečistené sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky,  
      keramika, porcelán, zrkadlá vrchnáky, korky, gumy, fľaše z umelej hmoty. 
      Zberané sklo nesmie taktiež obsahovať – magnetické a nemagnetické kovy;    
     anorganické látky (porcelán, keramika, kamene, hlina a i.); organické látky;   
     olovnaté, borosilikátové sklo, opaxit, televízne obrazovky; lepené sklo, ploché sklo    
     s drôtenou vložkou. 

do nádoby na KOVOVÉ OBALY patrí: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové 
súčiastky, drôty, káble, kovový šrot, farebné kovy, obaly so sprejov, hliníkové 
viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, staré kľúče, zámky, konzervy, plechovky 
z nápojov a pod. konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním vypláchnuť, 
aby v nich nezostali zvyšky jedál. 
do nádoby na KOVOVÉ OBALY nepatrí: veľmi silno znečistené kovové obaly  

       zvyškami jedál, farbami a rôznymi chemickými látkami. 
 

 
 
 



OBJEMNÝ  KOMUNÁLNY  ODPAD  -  JARNÝ  A JESENNÝ ZBER  OBJEMNÉHO  ODPADU 
 

 
 

Na území mesta pre držiteľa objemného odpadu sa na zber objemného odpadu 
uplatňuje kalendárový zber objemného odpadu.  
Mesto zabezpečuje kalendárový zber a prepravu objemného komunálneho odpadu 2x za 
rok na jar a na jeseň, podľa harmonogramu zberu a prepravy objemného komunálneho 
odpadu, formou pristavených veľkokapacitných kontajnerov. 

 
NAKLADANIE  S BIOLOGICKY  ROZLOŽITEĽNÝM  ODPADOM 

 

 
 

NAKLADANIE  S  BRO Z RODINNÝCH  DOMOV: 
INTERVAL  VÝVOZU: 
Zber biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov je zabezpečovaný vo 
vegetačnom období dva krát za mesiac, t. j. každý druhý týždeň, podľa schváleného 
harmonogramu; vývozný týždeň začína vždy 1. týždňom príslušného mesiaca 
v nasledovných dňoch, podľa mestských častí: 

a) pre m. č. Hrabové, Malá Bytča  - pondelok   od 7.00 hod. 
b) pre m. č. Hliník nad Váhom  - utorok        od 7.00 hod. 
c) pre mesto Bytča    - streda, štvrtok       od 7.00 hod. 
d) pre m. č. Mikšová – Beňov, Pšurnovice - piatok       od 7.00 hod. 

 
ZBIERA SA: 
Lístie, tráva, burina, piliny, kôra, iné produkty zo záhrad a domácností umiestniť do 
poskytnutých nádob (Compostainer 120 l, resp. Compostainer 140 l), 
konáre musia byť postrihané na čo najmenšie  kúsky, (max. 1 m dlhé). 
Neupravený, alebo neskoro, vyložený biologicky rozložiteľný odpad nebude odvezený. 
Biologicky rozložiteľný odpad je v individuálnych prípadoch možné odviezť mimo 
zberových dní do sídla TSMB, Hlinická cesta 403, Bytča a uložiť ho do veľkokapacitného 
kontajnera zelenej farby určeného na tento účel, alebo v prípade potreby jeho odvozu 
využiť objednávkový systém zberu za úhradu u oprávnenej organizácie. 

 



 
 
 
Podrobne vo VZN Mesta Bytča č. 2/2016 zo dňa 15.6.2016 O nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. 
 
 
Vypracoval: Ing. Dušan Beníček, ref. odd. VaŽP 
 
Schválil: Bc. Miroslav Mnárčik, primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 


