
Zber
elektroodpadu
priamo od Vás

14.03.2023
vyložte svoje staré

spotrebiče pred dom,
pred vchod, ku
kontajnerom

www.svidnik.sk
www.tsms.sk

Vyložte ich najneskôr
do 6:00 hod.

Pracovníci TSMS ich
odvezú

chladničky, práčky, sušičky, TV, PC,
vysávače, sporáky, mikrovlnky,

mixéry, kuchynské roboty, sporáky,
rádiá, lampy a pod, PC príslušenstvo,

mobily, herné konzoly 

Rodinné
a bytové

domy



Zber
BIO odpadu

 do VOK

Patrí sem:
konáre s dĺžkou do 1m, štiepka,
piliny, lístie, tráva, časti rastlín, 

a podobne

Nepatrí sem: 
stavebný odpad, nábytok, skrine,

police, objemný odpad,
elektroodpad, zmesový

komunálny odpad, 
 

www.svidnik.sk
www.tsms.sk

Rodinné 
domy

Kontajnery budú pristavené na tieto miesta::

Kontajnery budú k dispozícii 
od 10.03 do 13.03 a

od 17.03. do 20.03. 2023
od 7:00 hod.  prvého dňa 

do 7:00 hod. posledného dňa

1. stojisko
Vyšný Svidník – ul. J. Gagarina (križovatka Belejovce)

2. stojisko
Ul. Duchnovičová – nad gréckokat. chrámom Božej múdrosti

(smer dom smútku križovatka)
3. stojisko

Ul. Nábrežná (autosúčiastky – Drotár)
4. stojisko

Nižný Svidník – ul. Dezidera Millyho (pod gréckokat. chrámom)
5. stojisko

Nižný Svidník – ul. Dlhá (športové ihrisko)
 
 



Zber
veľkoobjemného 

odpadu
 do VOK

Patrí sem:
nábytok, koberce, sanitárna
keramika, kuchynské linky,

okná, matrace, zárubne,
radiátory a podobne

Nepatrí sem: 
stavebný odpad, bioodpad zo
záhrad, nebezpečný odpad,

elektroodpad, triedené zložky
odpadov - sklo, papier, plasty

www.svidnik.sk
www.tsms.sk

Bytové 
domy

Kontajnery budú pristavené na tieto miesta

Kontajnery budú k dispozícii 
od 7:00 hod. prvého dňa 

do 13:00 hod.  druhého dňa

1. etapa 15.03.2023 - 16.03.2023
Gen. Svobodu - oproti ob. domu 682/5
Gen. Svobodu - oproti ob. domu 683/7

Karpatská - BD (parkovisko ob. dom 754/7)
Karpatská - ob. dom č. 450/18 pri ZŠ

Karpatská 
 

3. etapa 22.03.2023 - 23.03.2023
Ľ. Štúra (roh škôlky za AB)
Ľ. Štúra (ob. dom 441/7)

Ľ. Štúra 489/9 (zelený pás medzi V1-V2)
Mládeže 495/1 (oproti kotolni)

8. mája (pri PNS)
 

2. etapa 20.03.2023 - 21.03.2023
Sov. hrdinov (reštaurácia Jasmin)

Sov. hrdinov 432/34 (za budovou ŠUP)
Bardejovská 360/23 (pri múzeu)

Duchnovičova 431
Kutuzovova 443/8

 
4. etapa 27.03.2023 -28.03.2023

8. mája 494/20 (pri ZŠ 8. mája)
Duklianska 650/23 (ATRIUM)

Duklianska 642/11 (pri garážach)
Duklianska 641/5 (zelený pás)

 



Zber
veľkoobjemného

odpadu
priamo od Vás

1. etapa 29.03.2023
Mierová, Čat. Nebiljaka, Pod lesom,  

Makovická, Budovateľská, T. H. Ševčenka, 1. mája
J. Gagarina, Lipová, Part. Kmiťa, Hrabová,  

Sov. hrdinov rodinné domy (oproti Slovnaft) 
2. etapa 30.03.2023

Partizánska, Dlhá, SNP, Kpt. Pavlíka  
V. Nejedlého, Centrálna, Záhradná, D. Millyho,  

Kukorelliho, Stropkovská (rodinné domy pri hlavnej ceste)  
3. etapa 31.03.2023

Komenského, Pavlovičova, Polyvkova, Duchnovičova 
Poštová, Dr. Goldbergera, Nábrežná,  

Sov. hrdinov (bývalé Lesy)

Patrí sem:
 nábytok, koberce, sanitárna

keramika, kuchynské linky, okná,
matrace, zárubne, radiátory a

podobne

Nepatrí sem: 
stavebný odpad, bioodpad zo
záhrad, nebezpečný odpad,

elektroodpad, triedené zložky
odpadov – sklo, papier, plasty.

 

www.svidnik.sk
www.tsms.sk

Rodinné
domy

Objemný odpad vyložte najneskôr v
deň zberu do 6:00 hod.  pred dom


