
Popis systému nakladania s komunálnym odpadom 

vrátane triedeného zberu v Meste Nová Dubnica. 

 
 

Mesto Nová Dubnica ako držiteľ komunálneho odpadu zabezpečuje nakladanie 

s komunálnymi odpadmi a  drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta. 

Vývoz a prepravu odpadu zabezpečuje vývozca odpadu - spoločnosť TEKOS Nová Dubnica 

s.r.o., vývoz odpadu sa vykonáva v zmysle dohodnutého harmonogramu vývozu odpadu. 

Mesto prevádzkuje  zberný dvor, na ktorom sa vykonáva dotrieďovanie triedených zložiek 

odpadu, ako aj zber zložiek komunálnych odpadov od obyvateľov mesta. 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa vykonáva podľa  

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 Mesta Nová Dubnica o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.  

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa vyrubuje podľa 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. 

 

1. Zmesový komunálny odpad 

 

Zmesový komunálny odpad  - čo je zvyškový odpad po vytriedení recyklovateľných zložiek 

odpadu! - sa ukladá do označených zberných nádob: 

V rámci individuálnej bytovej výstavby a samostatne stojacich nehnuteľností (IBV) sa ukladá 

odpad do  čiernych plastových nádob 120 l, intenzita vývozu odpadu je podľa harmonogramu 

vývozu 26 x ročne, v dvojtýždňovom intervale. 

V rámci komplexnej bytovej výstavby (KBV) sa ukladá do kovových/plastových  odpadových 

nádob 1100/660 l, intenzita vývozu 104 x ročne, t.j. 2 x týždenne, každý pondelok a piatok. 

Podniky ukladajú odpad do kovových odpadových nádob 1100/240/120 l, intenzita vývozu je 

1x týždenne, každú stredu.  

 

Na území Mesta Nová Dubnica je zavedený aj množstvový zber zmesového komunálneho 

odpadu pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby. Odpad sa odváža v plastových 

100 l vreciach označených logom mesta a interným číslom, v individuálnom dohodnutom 

intervale a z dohodnutého miesta uloženia tohto odpadu.  

 

Mesto zabezpečuje pre svojich občanov 2x ročne sezónny zber objemného odpadu. Zber sa 

vykonáva po určených lokalitách mesta, podľa harmonogramu vývozu odpadu.  

Obyvatelia mesta majú možnosť počas celého roka odovzdať objemný odpad vzniknutý na 

území mesta aj v zbernom dvore na Topoľovej ulici.  

 

 

 



2. Zber triedených zložiek odpadu: 

 

V rámci IBV – rodinné domy sa triedený zber zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, 

kovové obaly, sklo,  kombinované materiály na báze lepenky/tetrapaky, šatstvo) zabezpečuje 

formou vrecového zberu podľa určeného harmonogramu vývozov. Domácnosti ukladajú do 

vriec nimi vyseparované komodity a vrecia dočasne skladujú vo svojich priestoroch. V deň 

zvozu podľa harmonogramu vývozu vyložia  tieto vrecia k bráne svojej nehnuteľnosti. 

Vývozca odpadu pri odbere odpadu nechá nové vrecia pre domácnosť na ďalšie triedenie. 

Zvoz je zabezpečený 1x mesačne. Pri vrecovom zbere sa vykonáva aj zber použitého jedlého 

oleja, ktorý obyvatelia vykladajú v uzatvorených plastových či sklených fľašiach. 

Na zber skla sú  v IBV zabezpečené aj  kontajnery s objemom 1100 l. Intenzita vývozu je 1 x 

mesačne.  

 

V KBV  - bytové domy a paneláky sa v rámci zavedeného systému zberu jednotlivých 

vytriedených zložiek komunálnych odpadov používajú zberné nádoby: 

- Modrý kontajner 1100 l, označený nápisom PAPIER – na zber papiera a lepenky, 

intenzita vývozu 1x za 14 dní 

- Zelený kontajner 1100 l, označený nápisom SKLO – na zber skla a sklenených črepov, 

intenzita vývozu 1x mesačne 

- Žltý kontajner 1100 l, označený nápisom PLASTY-  na zber plastov, intenzita vývozu 

1x za 14 dní 

- Červený kontajner  240 l označený nápisom KOVOVÉ OBALY – na zber kovov 

a kovových obalov, intenzita vývozu 1x za 14 dní 

- Oranžový kontajner, prípadne kontajner inej farby s oranžovým označením s objemom 

1101 l alebo 240 l , označený nápisom VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ 

MATERIÁLY- TETRAPAKY- na zber tetrapakov, intenzita vývozu 1x za 14 dní.  

- Čierne plastové 240 l nádoby na zber použitého jedlého oleja s označením, vývoz podľa 

potreby  

- Biele a žlté kovové zberné nádoby na zber šatstva a textilu, vývoz približne 1 x 14 dní 

zabezpečujú zmluvní partneri. 

 

3. Zabezpečenie triedenia odpadov na zbernom dvore: 

 

Po dovezení triedených zložiek odpadov  z KBV a IBV mesta sa prevedie manuálne 

dotriedenie, prípadne lisovanie odpadu a následné odovzdanie jednotlivým odberateľom na 

zhodnotenie či recykláciu: 

Papier – roztriedi sa na papier a lepenku a následnej lisuje, 

Plasty – dotrieďujú sa na triediacej linke podľa materiálového zloženia a požiadaviek 

odberateľov – PET fľaše, HDPE drogéria, PE fólie, PP fólie, PS polystyrén, tvrdé plasty, PS 

a PE kelímky a následne lisujú na lise 

Sklo – vyzberajú sa nečistoty a potom je odvezené na zhodnotenie 

Kovové obaly- triedia sa na kovový šrot, železné obaly a hliníkové obaly, následne sa lisujú 

Tetrapaky – vyzbierajú sa prímesy a následne sa lisujú 



Elektroodpad, žiarivky, akumulátory, batérie – elektroodpad odovzdaný obyvateľmi mesta 

sa skladuje v uzamykateľnom sklade na to určenom a odovzdajú sa odberateľovi. 

Nebezpečný odpad – syntetické farby, zvyšky motorových olejov, rozpúšťadlá, kyseliny, 

detergenty či iné nebezpečné odpady odovzdané na zberný dvor obyvateľmi mesta skladujú 

v uzamknutom sklade nebezpečných odpadov. 

Objemný odpad – nábytok, koberce a iné nadrozmerné odpady, odovzdané obyvateľmi, sa 

roztriedia podľa materiálového zloženia – drevo, plasty, zmiešané materiály a zabezpečí sa 

buď odovzdanie na recykláciu alebo zneškodnenie na skládke.  

Opotrebované pneumatiky – z osobných automobilov, bez diskov – je možné tiež odovzdať 

na zbernom dvore bezplatne.  

Šatstvo a textílie -  je možné odovzdať na zbernom dvore za účelom charity – odoberá 

Diakonie Broumov, prípadne poskytujeme oblečenie pre ľudí bez domova, hračky a športové 

potreby pre sociálne slabšie rodiny.  

Jedlé oleje – zbierame aj na zbernom dvore, v dobre uzatvorených sklených alebo plastových 

fľašiach. 

Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene – na zberný dvor je možné doviezť konáre, lístie, 

pokosenú trávu, buriny, zostrihané ozdobné trávy, šišky, ihličie, piliny, hnilé jablká a pod.  

Drobný stavebný odpad – na zbernom dvore odoberáme za odplatu roztriedené odpady 

z prerábok, alebo zmiešané odpady – výška odplaty závisí od druhu drobného stavebného 

odpadu. 

 

 

4. Nakladanie s drobným stavebným materiálom 

 

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, omietka, okná (bez skla), kúsky muriva, betónu, 

malty, lepidla a podobne.  

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných materiálov. Pôvodca 

drobných stavebných materiálov je povinný ich osobne odovzdať na zbernom dvore na 

Topoľovej ulici. 

Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe zistenej 

hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok, ktorý pôvodca uhradí v hotovosti priamo na 

zbernom dvore.  

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 

 

 

5. Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

 

Mesto zabezpečuje 2 x ročne zber konárov a odpadu zo zelene od rodinných domov. Zber 



sa robí v zmysle  harmonogramu vývozu odpadu. Obyvatelia mesta majú možnosť počas 

celého roka odovzdať bioodpad na zbernom dvore na Topoľovej ulici, v rámci prevádzkových 

hodín. Mesto postupne zavádza aj zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov –

formou kompostérov a kompostovacích boxov, pripravuje aj  zber prostredníctvom zberných 

nádob. Zber jedlých olejov sa vykonáva buď na zbernom dvore, alebo zberom na území 

mesta buď formou 240 l kontajnerov , rozmiestnených pri bytových domoch, alebo formou 

odvozu od domu – 1x mesačne v uzatvorených nádobách od rodinných domov.  

 

6. Nakladanie s použitým šatstvom a textíliami z domácností 

Zber šatstva a textílií sa zabezpečuje prostredníctvom špeciálnych zberných nádob 

umiestnených na určených stanovištiach pri rodinných aj bytových domoch v meste. Takisto 

sa celoročne odoberajú aj na zbernom dvore.  


