
Prevádzkovanie zberného dvora 

 
Zberný dvor je zariadenie na zber vybraných zložiek komunálnych odpadov,  je zriadený  

a prevádzkovaný mestom Nová Dubnica na ul. Topoľová 781/5 v Novej Dubnici. Otváracie 

hodiny pre verejnosť sú zverejnené na vstupe do zberného dvora a webstránke mesta.  

 

Obyvatelia Novej Dubnice môžu na zbernom dvore odovzdať oddelene zbierané zložky 

komunálneho odpadu, ktoré sú uvedené v súhlase na prevádzkovanie zberného dvora, 

vydanom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva -  papier, plasty, kovy, sklo, 

kombinované materiály na báze lepenky – tetrapaky, použité jedlé oleje,  elektroodpad, 

žiarivky, batérie, nebezpečný odpad (zvyšky syntetických farieb,  rozpúšťadlá, kyseliny, 

pesticídy, detergenty, motorové oleje a pod),  opotrebované šatstvo a textil, biologicky 

rozložiteľný odpad  (konáre, trávu, lístie, buriny, piliny, ostatné odpady zo záhrad a pod), 

objemný odpad, opotrebované pneumatiky.  

 

Oddelene zbierané zložky komunálnych odpadov sa odoberajú na zbernom dvore bezplatne od 

fyzických a právnických osôb, ktoré sú poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v meste Nová Dubnica,  okrem drobného stavebného odpadu, ktorého odber je 

spoplatnený -  máme zavedený tzv. množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

 

Zberný dvor je zároveň miestom spätného zberu opotrebovaných pneumatík. Opotrebované 

pneumatiky sa odoberajú na zbernom dvore len z osobných vozidiel a bez diskov. Ich odber je 

bezplatný. 

 

Pri odovzdávaní zložiek komunálneho odpadu na zbernom dvore je nutné predložiť doklad 

totožnosti na overenie miesta bydliska držiteľa odpadu a pre potreby evidencie zberného dvora  

a odpady ukladať podľa pokynov správcu zberného dvora. Pre urýchlenie vykládky odpadu 

odporúčame odpad doviezť už vytriedený na zložky (plasty, papier, kovy, drevo, keramika, 

murivo...). Odovzdaním odpadu na zbernom dvore prispejete k udržiavaniu čistoty a poriadku 

v okolí kontajnerov a ku krajšiemu vzhľadu mesta. 

 

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Nová Dubnica č. 3/2020 o doplnení 

a zmene VZN Mesta Nová Dubnica č. 12/2018 O poplatku za komunálne odpady  a drobné 

stavebné odpady sa menia sadzby za drobný stavebný odpad od 1.1.2021 nasledovne: 

1. Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí určený na recykláciu  sadzba 

0,040 € za 1 kg odpadu 

2. Drobný stavebný odpad netriedený určený na zneškodnenie na skládke odpadov 

sadzba  

0,075€ za 1 kg odpadu 

 



Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 

fyzickou osobu – nepodnikateľom, na ktoré sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie. 

Patrí sem najmä: dlažba, obkladačky, strešná krytina, omietka, okná (bez skla), kúsky muriva, 

betónu, malty, lepidla, stavebných materiálov, izolačné materiály a podobne.  

 

Na zbernom dvore je vyčlenený priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na 

opätovné použitie. 

 

V prípade otázok alebo pripomienok kontaktujte pracovníkov oddelenia ŽP telefonicky: 

042/4433484 klapka 160 alebo 161, mobil: 0918 323 276, e-mailom: basna@novadubnica.sk, 

zavodska@novadubnica.sk prípadne osobne.  

Na zbernom dvore sa odoberajú tieto druhy odpadov: 
Katalógové 

číslo 

Názov odpadu Kategória 

odpadu 

20 01 01  Papier a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na 

báze lepenky) 

O 

20 01 10 Šatstvo  O 

20 01 11 Textílie O 

20 01 13 Rozpúšťadlá N 

20 01 14 Kyseliny N 

20 01 15 Zásady N 

20 01 19 Pesticídy N 

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N 

20 01 25 Jedlé oleje a tuky  O 

20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 

20 01 27 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné 

látky 

N 

20 01 29 Detergenty obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 33 Batérie a akumulátory  uvedené v 16 06 01 alebo 16 06 03 

a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 

N 
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20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33  O 

20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 

01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti 

N 

20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 

01 21 a 20 01 23 a 20 01 35 

O 

20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 

20 01 40 02 Hliník O 

20 01 40 07 Zmiešané kovy O 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

20 03 07 Objemný odpad O 

20 03 08 Drobný stavebný odpad O 

16 01 03 Opotrebované pneumatiky O 

 

 
 


