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1. Východiská a právny rámec koncepcie odpadového 

hospodárstva 
 

 

 

1.1. Východiská koncepcie odpadového hospodárstva 
 

Koncepcia odpadového hospodárstva v meste Nová Dubnica vychádza z poznania súčasného 

stavu nakladania s odpadmi v meste Nová Dubnica, z definovaných opatrení a trendov 

obsiahnutých v strategických dokumentoch, koncepčných materiáloch, smerniciach, legislatívnych 

predpisoch, medzinárodných dohovoroch, politických deklaráciách, z opatrení štátosprávnych a 

komunálnych orgánov, ale aj iných environmentálnych nástrojov smerujúcich k napĺňaniu kritérií a 

poţiadaviek trvalo udrţateľného rozvoja (TUR), únosnosti a ekologickej stabilizácie územia. 

     

Integrovaná koncepcia odpadového hospodárstva SR podporuje v zásade vyuţívanie odpadov 

ako aj činnosti súvisiace s jeho vyuţívaním, napr. separovaný zber, opätovné vyuţívanie vratných 

obalov, úpravu a recykláciu. V priebehu posledných päť rokov dochádza k poklesu produkcie 

odpadov s výnimkou komunálneho odpadu. Viac ako jedna tretina produkcie odpadov sa ďalej 

vyuţíva. Nevyuţívané odpady sa upravujú a následne zneškodňujú. Skládkovanie je najrozšírenejší 

spôsob zneškodňovania odpadov.  

 

Váţnym problémom ostáva naďalej zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných 

odpadov. 

 

Priority odpadového hospodárstva SR: 

 zhodnocovanie vyuţiteľných odpadov v čo najväčšej miere  

 vytváranie podmienok pre vyuţívanie v súčasnosti nezhodnotiteľných odpadov  

 zniţovanie podielu biologicky rozloţiteľného organického odpadu ukladaného na skládky  

 zniţovanie nebezpečných vlastností nebezpečných odpadov  

 zneškodňovanie nevyuţiteľných odpadov environmentálne vhodným spôsobom  

 ukladanie odpadov len na technicky vyhovujúcich skládkach  

 

Hlavné problémy v oblasti odpadového hospodárstva v komunálnej sfére: 

 nedostatočné kapacity pre zhodnocovanie vyuţiteľných odpadov ako sú odpadové plasty, 

odpadové oleje, organické rozpúšťadlá, kompostovateľné biologické odpady, drobný 

stavebný odpad a problémové látky z komunálneho odpadu 
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1.2. Zákony týkajúce sa nakladania s odpadmi 
 

409/2006 
Úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

210/2005 
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní 

niektorých ustanovení zákona o obaloch  

733/2004 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

582/2004 
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  

443/2004 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

28/2004 

Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a 

dopĺňa vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 

283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 

vyhlášky č. 509/2002 Z. z.  

126/2004 

Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky o autorizácii, o 

vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb 

oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto 

osôb  

24/2004 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

17/2004 Zákon o poplatkoch za uloţenie odpadov  

5/2003 
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní 

niektorých ustanovení zákona o obaloch  

529/2002 Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

509/2002 

Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a 

dopĺňa vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 

283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch  

284/2001 
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov  

283/2001 
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní 

niektorých ustanovení zákona o odpadoch  

223/2001 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19534&FileName=06-z409&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=429&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19534&FileName=06-z409&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=429&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18658&FileName=05-z210&Rocnik=2005&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=233&Flags=160&IndexFile=zz05&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18658&FileName=05-z210&Rocnik=2005&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=233&Flags=160&IndexFile=zz05&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18384&FileName=04-z733&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=755&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18384&FileName=04-z733&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=755&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18384&FileName=04-z733&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=755&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18230&FileName=04-z582&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=604&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18230&FileName=04-z582&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=604&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18086&FileName=04-z443&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=465&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18086&FileName=04-z443&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=465&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17761&FileName=04-z128&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=150&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17761&FileName=04-z128&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=150&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17761&FileName=04-z128&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=150&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17761&FileName=04-z128&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=150&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17759&FileName=04-z126&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=148&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17759&FileName=04-z126&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=148&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17759&FileName=04-z126&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=148&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17759&FileName=04-z126&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=148&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17652&FileName=04-z024&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=46&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17652&FileName=04-z024&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=46&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17652&FileName=04-z024&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=46&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17645&FileName=04-z017&Rocnik=2004&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=39&Flags=160&IndexFile=zz04&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=16976&FileName=03-z005&Rocnik=2003&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=28&Flags=160&IndexFile=zz03&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=16976&FileName=03-z005&Rocnik=2003&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=28&Flags=160&IndexFile=zz03&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=16733&FileName=02-z529&Rocnik=2002&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=552&Flags=160&IndexFile=zz02&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=16713&FileName=02-z509&Rocnik=2002&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=532&Flags=160&IndexFile=zz02&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=16713&FileName=02-z509&Rocnik=2002&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=532&Flags=160&IndexFile=zz02&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=16713&FileName=02-z509&Rocnik=2002&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=532&Flags=160&IndexFile=zz02&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=15865&FileName=01-z284&Rocnik=2001&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=293&Flags=160&IndexFile=zz01&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=15865&FileName=01-z284&Rocnik=2001&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=293&Flags=160&IndexFile=zz01&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=15864&FileName=01-z283&Rocnik=2001&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=292&Flags=160&IndexFile=zz01&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=15864&FileName=01-z283&Rocnik=2001&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=292&Flags=160&IndexFile=zz01&Text=odpad
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=15802&FileName=01-z223&Rocnik=2001&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=232&Flags=160&IndexFile=zz01&Text=odpad
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1.3. Definície podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
 

Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v prílohe 1 zákona o odpadoch , ktorej sa jej drţiteľ 

zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 

povinný sa jej zbaviť  

Komunálne odpady /ďalej KO/ sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri 

činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloţenia, ktorých pôvodcom je 

právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ,  okrem odpadov vznikajúcich pri 

bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácnosti sa povaţujú aj odpady z 

nehnuteľností slúţiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, 

chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla pouţívaného pre potreby domácností, 

najmä z garáţí, garáţových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky 

odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priest ranstiev, ktoré sú majetkom 

obce alebo v správe obce, a taktieţ pri údrţbe verejnej zelene vrátane parkov  a cintorínov  a 

ďalšej  zelene  na pozemkoch právnických  osôb,  fyzických osôb a občianskych zdruţení. 

Drobné stavebné odpady / ďalej len DSO / sú odpady z bežných udržiavacích prác 

zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na 

ktoré sa nevyţaduje stavebné povolenie ani ohlásenie 

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je moţné mechanicky oddeliť a zaradiť ako 

samostatný druh odpadu 

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac 

nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č.4 zákona o odpadoch /ďalej len NO /. 

Nakladanie  s odpadmi je  zber odpadov,  preprava odpadov,  zhodnocovanie  odpadov a 

zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania
 
 

Zber odpadov je zhromaţďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy
 

Separovaný zber je zber oddelených zloţiek komunálnych odpadov 

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z 

obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zloţením a 

mnoţstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) je odpad zo zelene vznikajúci pri údrţbe verejnej zelene, 

vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a 

občianskych zdruţení. 

Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich 

pôvodca platí poplatok podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná mnoţstvu týchto 

odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. 
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1.4. Povinnosti, vyplývajúce obciam a mestám ako držiteľom odpadu pri 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zo Zákona 

č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
 

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území 

mesta/obce, zodpovedá mesto/obec. 

 

Mesto Nová Dubnica má povinnosť: 

 

 zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov 

 zhromaţďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným neţiaducim únikom 

 zhromaţďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným 

spôsobom 

 zabezpečiť zhodnotenie a zneškodnenie odpadu 

 odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 

 viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a mnoţstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 

zhodnotení a zneškodnení 

 ohlasovať tieto údaje príslušnému orgánu štátnej správy 

 vypracovať  a dodrţiavať schválený program odpadového hospodárstva obce 

 zabezpečiť alebo umoţniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území 

obce 

 zabezpečiť zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu v obci 

 zabezpečiť priestor, kde môţu občania odovzdávať oddelené zloţky komunálnych odpadov 

v rámci separovaného zberu 

 zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov, 

nebezpečného odpadu a drobných stavebných odpadov 

 zaviesť na základe ţiadosti mnoţstvový zber u právnickej osoby alebo podnikateľa 

 zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozloţiteľných odpadov 

od 1.1.2010 

 umoţniť oddelený zber elektroodpadu výrobcovi elektrozariadení 

 zabezpečiť zhodnocovanie biologicky rozloţiteľného odpadu zo zelene napr. kompostovaním 

(povinnosť platná od r. 2006). 

 

Mesto upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

a elektroodpadmi z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä 

podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu 

jednotlivých zloţiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi 

a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na 

zneškodňovanie odpadov. 

 

Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí 

mesto z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Výnos miestneho 

poplatku sa pouţije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie e zneškodňovanie. 
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2. Súčasný stav nakladania s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
 

 

 

2.1. Množstvo  odpadov, vyprodukovaných mestom Nová Dubnica v období 

2002-2007 
 

Súčasný stav v produkcii odpadov v meste Nová Dubnica môţeme charakterizovať na základe 

údajov obce, zasielaných kaţdoročne Štatistickému úradu SR  - tzv. Ročné výkazy 

o komunálnom odpade z obce 

 

 

Tabuľka č.1  Stav nakladania s komunálnym odpadom za roky 2002 - 2007 

Rok Odpady 

celkom (t) 

Odpady 

zhodnotené 

(t) 

% Odpady 

zneškodnené 

(t) 

% 

2002 2 774,9 40,9 1,47 2 734 98,53 

2003 2 689,5 36,6 1,36 2 652,9 98,64 

2004 2 592,06 75,6 2,92 2 531,26 97,08 

2005 2 827,89 106,42 3,76 2 721,47 96,24 

2006 2884,36 208,27 7,22 2 676,09 92,78 

2007 3399,93 563,69 16,6 2836,01 83,4 
Zdroj: Hlásenie údajov mesta Nová Dubnica na ŠÚ SR  

 

Vychádzajúc z uvedených mnoţstiev odpadu je moţné vidieť postupné zvyšovanie 

vyseparovaných mnoţstiev jednotlivých zloţiek z komunálneho odpadu. Prelomovým rokom vo 

zvýšení separácie je rok 2006, kedy došlo k nárastu vyseparovaných a zhodnotených odpadov o vyše 

150 ton oproti východziemu roku 2002.  

Mnoţstvo vyseparovaného odpadu v prepočte na jedného obyvateľa mesta (vrátane detí ) bolo 

8,75 kg v roku 2005 a takmer 46 kg na obyvateľa v roku 2007. 

Mnoţstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku je vyššie o 100 ton oproti roku 2002, 

i keď celkové odpadov mnoţstvo komunálneho odpadu vzniknutého na území mesta Nová Dubnica 

narástlo oproti východziemu roku 2002 o 625 ton. Je to spôsobené zintenzívnením separovania odpadu.  

 

Tabuľka č.2 – Údaje o zneškodňovaných množstvách objemného odpadu a drobného 

stavebného odpadu 

 Množstvo zneškodneného 

objemného odpadu 

Množstvo zneškodneného drobného 

stavebného odpadu 

2003 127,8 t 16 t 

2004 474,1 t 10 t 

2005 624 t 0 t 

2006 256 t 38 t 

2007 465 t 94,4 t 

 

Tabuľka č. 2 uvádza trend rastu mnoţstva objemného odpadu  a drobného stavebného odpadu 

(s výnimkou roku 2006), ktorý súvisí s intenzívnymi rekonštrukciami bytov a domov – renovácie 

bytových jadier, výmena okien, zatepľovanie a pod. Tento odpad nie je moţné energeticky zhodnotiť 

(v Trenčianskom kraji nie je takéto zhodnocovacie zariadenie), mesto musí tento odpad ukladať na 

skládku.  
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Tabuľka č.3 – Množstvo a spôsob nakladania s vybranými komoditami z komunálneho     

                     odpadu za roky 2005 - 2007  

Názov odpadu Katalógové číslo 

odpadu 

Kód nakladania 

s odpadom 2005 2006 2007 

Zmes. komunálny 

odpad 

20 03 01 D1 2 097,86 t  2583,18 t 2276,63 t 

Papier a lepenka 20 01 01 R3, R13    37,34 t     76,94 t 244,036 t 

Sklo 20 01 02 R5, R13    51,04 t     71,86 t 122,9 t 

Plasty 20 01 39 R3, R13   10,72 t    34,51t 55,21 t 

Batérie a akumulátory 20 01 33 R4    1,15 t      2,52 t 1,33 t 

Vyradené elektron. 

zariadenia 

20 01 35 R4    4,81 t    22,44 t 22,58 t 

Odpadové oleje 20 01 26 R9 0 0 0,58 t 

Viacvrstvové 

kombinované obaly 

15 01 05 R3 0 0 2,06 t 

Kovové obaly 15 01 04 R4 0 0 2,35 t 

Biologicky 

rozloţiteľný odpad 

200201 R3  0 0 100 

Zdroj: Hlásenie údajov mesta Nová Dubnica na ŠÚ SR  

 

Vysvetlivky: D1 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládkovanie) 

          R3 – recyklácia organických látok 

         R4 – recyklácia kovov a kovových zlúčenín 

         R5 – recyklácia iných anorganických materiálov 

         R9 – prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie  

         R13 -  skladovanie odpadov pred recykláciou 

 

 

Tabuľka č.3 poukazuje na úroveň separovania jednotlivých komodít z komunálneho odpadu.  

 Mnoţstvo komunálneho zmesového odpadu uloţeného na skládku odpadov sa oproti roku 2005 

zvýšilo o 178,77 tony, mnoţstvo skládkovaného objemného odpadu sa zníţilo oproti roku 2005 o  64,23 

tony. Nárast vyseparovaných zloţiek komunálneho odpadu oproti roku 2005 bol o 446,006 tony. V roku 

2007 sa zvýšilo aj mnoţstvo separovaných komodít, na území mesta sa zaviedol zber kovových obalov, 

viacvrstvových kombinovaných obalov, na zbernom dvore sme intenzívne začali oddeľovať odpadové 

oleje a na obecnom kompostovisku kompostovať všetok zelený odpad z verejnej zelene. 
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2.2. Zabezpečenie zberu, vývozu a zhodnotenia alebo zneškodnenia komunálneho 

odpadu a drobného stavebného odpadu 
 

 Zber a vývoz komunálneho odpadu sa realizuje na základe zmluvy spoločnosťou TEKOS 

Nová Dubnica s.r.o., ktorá je v 100% vlastníctve mesta, podľa schváleného zvozového kalendára, ktorý 

je stanovený mestom Nová Dubnica nasledovne: 

 zber komunálneho odpadu do 110 l nádob v počte 885 ks, vývoz 1x týţdenne 

 zber komunálneho odpadu do 1 110 l nádob v počte 243 ks, vývoz 2x týţdenne  

 objemný odpad a drobný stavebný odpad v časti IBV, vývoz 2x ročne – tzv. jarný a jesenný 

vývoz 

 objemný odpad a drobný stavebný odpad v časti KBV, vývoz 1xmesačne 

 separovaný zber v časti IBV v papierových a plastových vreciach z domácností 1x mesačne 

podľa stanoveného vývozného kalendára 

 separovaný zber v časti KBV do 1 100 l nádob: plasty 1x za cca 10 dní, papier 1-2x 

v kalendárnom mesiaci, sklo 1x v kalendárnom mesiaci, kovové obaly a tetrapaky 1 x mesačne 

 surový biologický odpad z kuchýň škôl, škôlok  a trţnice 1-2x mesačne. 

 

Spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., ktorá na základe zmluvného vzťahu zabezpečuje 

nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom v meste Nová Dubnica a prevádzkovanie 

zberného dvora, vydal Obvodný úrad ţivotného prostredia v Trenčíne súhlas na nakladanie 

s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy č. OÚŢP/2006/01186-004 IOV dňa 21.4.2006 

v Ilave, platnosť rozhodnutia je do 21.4.2009. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov 

spoločnosti TEKOS Nová Dubnica s.r.o. bol vydaný Obvodným úradom ţivotného prostredia 

v Trenčíne, č. OÚŢP/2006/01219-004 IOV, v Ilave dňa 21.4.2006. 

 

Separovanie ďalších zloţiek komunálneho odpadu vrátane nebezpečných odpadov je moţné 

priamym odovzdávaním obyvateľmi do zberného dvora, ktorý prevádzkuje spoločnosť TEKOS Nová 

Dubnica s.r.o.. Od augusta 2007 koordinuje prevádzku zberného dvora správca zberného dvora, ktorý je 

zamestnancom Mesta Nová Dubnica. Okrem informovania občanov a spolupráce pri odovzdávaní 

odpadu od obyvateľov Novej Dubnice zabezpečuje udrţiavanie poriadku na zbernom dvore, triedi 

kovové obaly a spolupracuje pri odovzdávaní zloţiek odpadu zhodnotiteľom. Zberný dvor sa nachádza 

na adrese Topoľová 781/55 v areáli spoločnosti TEKOS Nová Dubnica s.r.o., pre potreby odovzdávania 

komunálneho odpadu obyvateľmi mesta je otvorený počas pracovných dní od 7,00 hod do 17,00 hod, 

v sobotu od 8,oo hod do 12,00 hod.  

Na zbernom dvore môţu obyvatelia Novej Dubnice, platiaci poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, odovzdať akýkoľvek komunálny odpad, a to bezplatne. 

 

Pri zbernom dvore sa na ulici Topoľovej nachádza aj obecné kompostovisko, na ktorom môţu 

obyvatelia mesta odovzdávať biologicky rozloţiteľný odpad – napr. konáre zo záhrad a pod. Ukladanie 

odpadu na zbernom dvore aj na kompostovisku prebieha pod dohľadom správcu zberného dvora.  

 

Papier a lepenka sa do mája 2008 odovzdával spoločnosti ZDS s.r.o.  Nové Mesto nad Váhom. 

V súčasnosti je uzatvorená zmluva so spoločnosťou Zberné suroviny, a.s. Ţilina, ktorá ho odovzdáva 

ďalej na zhodnotenie. Výkup papiera v našom meste priamo od obyvateľov vykonáva aj spoločnosť 

SAGI s.r.o. Ţilina. 

Plasty do 31.7.2008 vyváţala na základe zmluvného vzťahu spoločnosť TEDOS Bánovce  nad 

Bebravou s.r.o. a zhodnotenie zabezpečovala spoločnosť ENZO-VERONIKA-VES a.s. Deţerice. Od 

1.8. 2008 vyváţa kontajnery so zmesovými plastami spoločnosť TEKOS Nová Dubnica s.r.o.. Zmesové 

plasty zhromaţdené na zbernom dvore triedia 5 pracovníci so zníţenou pracovnou schopnosťou v rámci 

chránenej dielne, ktorú zriadilo Mesto Nová Dubnica. Vytvorili sa zmluvy na odber PET fliaš, 

polystyrénu, prepraviek a bandasiek, fólií a zvyškových zmesových plastov. 
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Sklo sa odovzdáva na zhodnotenie spoločnosti Vetropack Nemšová s.r.o..  

Viacvrstvové kombinované obaly sa odovzdávajú spoločnosti KURUC Company spol. s r.o. 

Veľké Lovce. 

Kovové obaly sa odovzdávajú na zhodnotenie spoločnosti TAVAL s.r.o. Ľubotice.  

Elektroodpad z domácností sa odovzdáva na zhodnotenie spoločnosti METAL Servis 

Recycling s.r.o. Banská Bystrica. 

Opotrebované pneumatiky sa odovzdávajú na zhodnotenie spoločnosti V.O.D.S. a.s. Košice – 

prevádzka EkoBeluša. 

 Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene mesto  samostatne zhodnocuje na obecnom 

kompostovisku v spolupráci so spoločnosťou TEKOS Nová Dubnica s.r.o. 

Nebezpečný odpad sa odovzdáva podľa typu spoločnostiam Metal Servis Recycling s.r.o. 

Banská Bystrica (ţiarivky, výbojky), MACH-TRADE Sereď (autobatérie), ENZO-VERONIKA-VES 

a.s. Deţerice (odpadové oleje).  

 

Komunálny odpad z mesta Nová Dubnica je na základe uzatvorenej zmluvy ukladaný na 

skládku komunálneho odpadu Lieskovec spoločnosti UNIKOMAS a.s. v k.ú. Dubnice nad Váhom, 

časť Prejta, objemný odpad  na skládku Luštek Spoločnosti stredné Povaţie a.s.,  ktorá sa nachádza 

v k.ú. Dubnica nad Váhom. 

 

 

Čierne skládky, zakladané v katastrálnom území mesta Nová Dubnica, mesto odstraňuje 

2xročne (v prípade, ţe nezistí, kto čiernu skládku zaloţil), v spolupráci so spoločnosťou Panthera s.r.o. 

Trenčianske Teplice. Náklady na odstraňovanie čiernych skládok sú cca 50.000,- Sk ročne. 

Najčastejší výskyt čiernych skládok je: 

- v priekopách okolo prístupových ciest do mesta, 

-  v koryte Kolačínskeho potoka pri garáţach na ulici Topoľovej,  

-  pri vstupe do areálu zdravia, 

- nad cintorínom v Novej Dubnici, 

- v Kolačíne pri kaplnke, 

- v Kolačíne nad lokalitou Pod Húštikom, 

- v Kolačíne pri kameňolome, 

- v Kolačíne v koryte Kolačínskeho potoka. 

Najhoršia situácia je vţdy v okolí záhradkárskych osád, garáţí a v miestnej časti Kolačín, hoci z garáţí 

zabezpečuje mesto odvoz objemného odpadu 1xmesačne, z Kolačína odvoz objemného odpadu 2x 

ročne a zo záhradkárskych osád 2xročne zabezpečuje mesto odvoz konárov. Záhradkárom ani 

uţívateľom garáţí mesto odvoz komunálneho odpadu nezabezpečuje, sú povinní umiestniť odpad do 

zberných nádob v mieste bydliska. 
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2.3. Náklady na odpadové hospodárstvo v súčasnosti 

 
 

Do celkových nákladov na odpadové hospodárstvo sa zahŕňajú tieto položky:  

- zber a vývoz komunálneho odpadu z rodinných a bytových domov a od podnikateľov 

- zber a vývoz objemného odpadu z rodinných a bytových domov  

- zber a vývoz odpadu z pouličných nádob 

- uloţenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu na 

skládku 

- zber a vývoz nádob a vriec na separovaný zber odpadu 

- dotrieďovanie zloţiek odpadu, lisovanie zloţiek odpadu (tetrapakov)  

- odvoz zloţiek odpadu zhodnotiteľom 

- nákup nových nádob a vriec na odpad 

- rozvoz nádob a umiestnenie v meste 

- odstraňovanie čiernych skládok 

- údrţba zberného dvora 

- nakladanie s odpadom zo zelene – činnosť obecného kompostoviska 

 

Celkové náklady na odpadové hospodárstvo predstavovali za rok 2007 sumu 8.225.000,- Sk, 

z toho 6.5 milióna Sk sú náklady za vývoz zmesového komunálneho odpadu a jeho uloţenie na 

skládku a vývoz pouličných košov, 869.000,- Sk sú náklady na separovaný zber zloţiek 

komunálneho odpadu, 248.000,- Sk sú na realizáciu kompostovania odpadu zo zelene, 506.500,- Sk 

je nákup odpadových nádob,  ostatné náklady sú na  likvidáciu čiernych skládok, odmeny za súťaţe 

v zbere odpadu, rozvoz nádob, propagácia, prepravné náklady za odvoz vytriedených zloţiek ku 

zhodnotiteľom. Oproti predchádzajúcim rokom náklady za vývoz a skládkovanie odpadu sú čoraz 

vyššie, odvíjajú sa zo zvyšujúcej sa ceny skládkovania -  kým v roku 2004 stálo uloţenie 1 tony 

odpadu   990,- Sk, v polovici roku 2007 1.190,- a od 1.1.2008 už 1375,50 Sk a predpokladá sa ďalší 

rast cien skládkovania na celom území Slovenska. 

 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Množstvo ton 

zmesového KO vrátane 

objem. odpadu 

2531 t 2721 t 2676 t 2836 t 

Cena za skládkovanie 

KO/t 

960,- Sk 1029,- Sk 1059,- Sk 1.090,- Sk 

Poplatok za 

skládkovanie/t 

30,- Sk 40,- Sk 50,- Sk 100,- Sk 

Celkom za 

skládkovanie 

2.505.690,- Sk 2.908.749,- Sk 2.967.684,- Sk 3.374.840,- Sk 

Cena za vývoz KO 1.865.654,- Sk 2.698.700,- Sk 2.600.000,- Sk 2.727.428,- Sk 

Pouličné koše vývoz 243.000,- Sk 268.000,- Sk 300.000,- Sk 415.500,- Sk 

Separovaný zber   244.000,- Sk 280.000,- Sk 469.000,- Sk 869.000,- Sk 

Ostatné náklady 

(kompostovanie, čierne 

skládky, nádoby na 

odpad....) 

531.656,- Sk 744.551,- Sk 863.316,- Sk 838.232,- Sk 

Celkové náklady 5.390.000,- Sk 6.900.000,- Sk 7.200.000,- Sk 8.225.000,- Sk 

Poplatok za odpad 480,- 528,- 528,- 588,- 

 

Na základe stúpajúceho trendu v cene zneškodnenia odpadu na skládke komunálneho odpadu mesto 

stanovilo na rok 2008 poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad  vo výške 618,- Sk. 
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2.4. Príjmy súvisiace s odpadovým hospodárstvom 
 

 

Kaţdoročné príjmy súvisiace s odpadovým hospodárstvom predstavujú: 

- výber poplatkov za komunálny odpad a tuhý komunálny odpad od fyzických osôb, 

právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie 

- zisky z odovzdania zloţiek komunálneho odpadu zhodnotiteľom (hlavne za 

odovzdanie skla, elektroodpadu, kovových obalov, lepenky a v II. polroku 2008 

očakávame príjmy za predaj jednotlivých druhov plastov) 

- kaţdoročný príspevok obci za vyseparované mnoţstvo spoplatnených komodít podľa 

ust. § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. Recyklačným fondom 

- príjmy z pokút uloţených podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 

- dotácie a granty z Recyklačného fondu, Environmentálneho fondu, ostatné... 

 

V roku 2007 mesto Nová Dubnica získalo za odpredaj zložiek odpadu spolu 113.000,- Sk, kým 

v roku 2006 len 30.000,- Sk 

 

Príjmy za separovanie z Recyklačného fondu: 

Rok 2006 -  (zisk za dokladovanie separovania v r. 2005, 2004, 2003 a 2002) 126.080,- Sk. 

Rok 2007 -  (zisk za dokladovanie separovania v r. 2006)  272.230,-  Sk. 

Rok 2008 - (zisk za dokladovanie separovania v r. 2007) 770.340,- Sk 

 

Dotácia z Envirofondu: v roku 2005 mesto získalo 800.000,- Sk na zavedenie kompostovania, 

z ktorých bol zakúpený profesionálny štiepkovač konárov, záhradné drviče konárov, plastové 

kompostéry pre škôlky a plastové nádoby na zber biologického odpadu. 

 

Dotácia z Recyklačného fondu: v roku 2006 mesto Nová Dubnica získalo 1.531.797,- Sk na rozvoj 

systému separovania odpadov v Novej Dubnici (dotácia sa čerpala v rokoch 2006-2007), za čo boli 

zakúpené nádoby  a vrecia na separovaný zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a tetrapakov - 

viacvrstvových kombinovaných obalov, ďalej veľkokapacitný kontajner na zber skla, hydraulický lis 

na lisovanie plastov, tetrapakov a papiera. Bola vybetónovaná časť zberného dvora, vytlačené 

informačné letáky s harmonogramom separovaného zberu. 

 

Dňa 25.6.2008 správna rada Recyklačného fondu schválila 3.102.677,- Sk na úhradu nákladov 

spojených s realizáciou projektu „Zdokonalenie systému separovania odpadov II.“ , za tieto 

prostriedky zakúpi Mesto Nová Dubnica 50 kontajnerov na separovaný zber odpadu do mesta, na 

zberný dvor zakúpi mostovú váhu, vysokozdviţný vozík, 3 ks kontajnerov typu ABROLL na zber 

papiera, vaňové kontajnery a výklopné kontajnery pre vysokozdviţný vozík. 
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2.5 Aktivity na rozvoj separovania odpadov v roku 2008 

 

 
Mesto v súčasnosti pripravuje vytvorenie  zmlúv s odberateľmi jednotlivých komodít tak, aby 

bol získaný za odpredaj komodít čo najväčší finančný profit. Vytvorila sa zmluva na odpredaj 

papiera spoločnosti Zberné suroviny Ţilina, a.s., ktorá bude vykupovať zmesový papier za 0,50 

Sk/kg a lepenku za 0,70 Sk/kg. Takisto mesto pripravuje zmluvy na odpredaj jednotlivých druhov 

plastov, pretoţe k 30.6.2008 bola ukončená zmluva so spoločnosťou TEDOS Bánovce nad Bebravou 

s.r.o. a mesto od 1.8.2008 zváţa, triedi a odpredáva plasty samostatne. K tomu sa k 15.7.2008 

vytvorila chránená dielňa, ktorá od 1.8.2008 zamestnáva 5 občanov so zdravotným postihnutím 

v areáli zberného dvora na triedenie plastov.  

Pre samostatné triedenie zmesových plastov bolo v rozpočte mesta vyčlenených 800.000,- Sk na 

nákup a montáţ skladovacej haly na zberný dvor.   

Pre zlepšenie vybavenosti zberného dvora mesto zakúpilo  2 veľkokapacitné kontajnery. 

Zvyšovanie počtu veľkokapacitných kontajnerov, realizované uţ druhý rok má za cieľ zabezpečiť 

oddelený zber čo najväčšieho počtu zloţiek odpadu (kontajner na zber bieleho a zeleného skla, 

textilu, kovových obalov, polystyrénu...).  

Uzatvorila sa nová zmluva s pôvodným odberateľom opotrebovaných autobatérií, v ktorej sú 

stanovené lepšie finančné podmienky pre mesto, pretoţe doteraz boli autobatérie odovzdávané 

bezplatne.  

Bol čiastočne zrekonštruovaný plot okolo zberného dvora v tých miestach, kde bol najviac 

poškodený a kadiaľ bolo moţné ľahko vstúpiť do areálu zberného dvora.  

V areáli zberného dvora sa upravil priestor, kde sa skladujú opotrebované pneumatiky, postupne 

sa upravuje plocha na skladovanie elektroodpadu. Z dotácie z Recyklačného fondu bola 

vybetónovaná plocha na skladovanie separovaných zloţiek odpadu, pripravujeme jej ďalšie 

rozširovanie, kvôli ktorému postupne odstraňujeme nefunkčné skleníky. 
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2.6 Záväzky mesta Nová Dubnica v dosahovaní výsledkov v separovaní 

odpadov 

 

 
V zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 0815/06/30, ktorú mesto 

Nová Dubnica uzatvorilo s Recyklačným fondom pri čerpaní dotácie vo výške 1.531.797,- Sk sa 

mesto zaviazalo v priebehu realizácie projektu preukázať nasledovné mnoţstvá vyseparovaných 

zloţiek odpadov odovzdaných na zhodnotenie: 

 

 

Komodita (t)/rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plasty 18 25 30 35 40 

Papier 45 50 53 56 60 

Sklo 53 54 55 56 57 

Viacvrstvové 

kombinované materiály 

2 3 4 5 6 

Kovové obaly 1 2 3 4 5 

 

 

V roku 2007 sme splnili záväzok, odovzdali sme 2,06 tony viacvrstvových kombinovaných 

materiálov, 2,35 tony kovových obalov. Zber oboch týchto komodít bol zavedený len v roku 2007. 

Komodity papier, sklo a plasty sme triedili tak, ţe sme uţ prekročili záväzok určený pre rok 2011  - 

skla sme vyzbierali 122,9 tony, papiera 244,036 tony a plastov 55,21 tony.  

Tieto dobré výsledky viedli k tomu, ţe mesto  dňa 30.4.2008 podalo na Recyklačný fond 

ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov, v ktorej ţiadalo ďalších 3,3 milióna Sk na ďalší 

rozvoj triedenia a zhodnocovania odpadov. Jedná sa o druhú etapu schváleného projektu a keďţe 

táto ţiadosť bola schválená, čerpanie ďalších získaných finančných prostriedkov vo výške 

3.102.677,- Sk zároveň mesto zaväzuje zvýšiť vyseparované mnoţstvá odpadu na vyššiu úroveň: 

 

 

  Nový záväzok v separovaní odpadov – komodity papier, plasty a sklo: 

Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 

Plasty 30 40 50 60 70 

Papier 210 220 230 240 250 

Sklo 90 100 110 120 130 

 

Záväzky v zbere viacvrstvových kombinovaných obalov a kovových obalov zostávajú platné podľa 

Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 0815/06/30. 
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3. Rozvoj infraštrukúry odpadového hospodárstva 

 
Plánovaný rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva  vychádza zo zhodnotenia 

súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi, inventarizácie nádob na zber odpadov 

a skúsenosťami zo zberu a nakladania s komunálnym odpadom. 

 

 

Súčasný stav vybavenia zberného dvora: 
 

Súčasný stav technického vybavenia zberného dvora v meste Nová Dubnica, súvisiaceho 

s činnosťou v oblasti odpadového hospodárstva: 

 

Vo vlastníctve mesta Nová Dubnica: 

Položka k

s 

Rok 

nadobudnut

ia 

Zostatkov

á 

cena v Sk 

Vaňový kontajner 1 2007 30 869 

Štiepkovač 1 2006 300 445 

Teplomer do kompostoviska 1 2006 1 358 

Vaňový kontajner s poklopom  2 2007 39 398,5 

Lis Ekopack 50 s mobil. 

kontajnermi 

1 2007 169 078 

Vaňový kontajner otvorený 2 2007 34 039,5 

Celozváraný kontajner 

ABROL 

1 2007 132 526,5 

Zakrývacia plachta na 

kontajner ABROL 

1 2007 6 361,5 

Doplnkové zariadenie pre 

rýpadlo  

1 2007 0 

 

 

Všetky  uvedené poloţky – veľkokapacitné kontajnery, a ostatné technické vybavenie 

zberného dvora sú plne vyuţívané pre potreby zberu, triedenia a odovzdávania komunálneho 

odpadu zhodnotiteľom alebo zneškodňovateľom. Hydraulický lis, 1 ks vaňového kontajnera 

a doplnkové zariadenie pre rýpadlo na manipuláciu s papierom a plastmi boli zakúpené 

z prostriedkov poskytnutých z dotácie z Recyklačného fondu vo výške 1.531.797,- Sk 

(Zmluva č. 0815/06/30). 

 

Vo vlastníctve spoločnosti TEKOS Nová Dubnica s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je Mesto 

Nová Dubnica: 

Položka k

s 

Rok 

nadobudnut

ia 

Zostatkov

á 

cena v Sk 

Zetor 6748 1 2005 101 854,-  

Zetor 7245 1 2006 259 403,-  

LIAZ 110.491 (LIAZ RN) 1 2007 135 270,- 

Traktor kolový 

poľnohospodársky 

1 1998 0,- 

Liaz RN 1 1998 0,- 
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Kontajner VKK 2 1998 0,- 

BOBR 7809 1 1998 0,- 

BOBR 8098 1 1998 0,- 

BOBR KUKA 1 1998 0,- 

5 m
3
 kontajner otvorený 1 2007 Nákup do   

30 000,- Sk 
7m3 kontajner otvorený 3 2007 Nákup do   

30 000,- Sk 

Multicar M2510 1 1998 0.- 

 

 

 

Z poskytnutej dotácie z Recyklačného fondu v období august  -december 2008 mesto 

Nová Dubnica zakúpi: 

 

50 ks 1100 l kontajnerov na separovaný zber papiera, plastov a skla 

5 ks vaňových veľkoobjemných kontajnerov na zber papiera, skla 

3 ks oceľovoplechových kontajnerov typu ABROLL na zber papiera a lepenky 

1 ks výklopný kontajner na manipuláciu so sklom 

1 ks pojazdný prepravný výklopný kontajner na manipuláciu so sklom 

1 ks hydraulický lis dvojkomorový s lisovacou silou 30 ton 

mostová nájazdová váha 

vysokozdviţný vozík s nosnosťou 3,5 tony 

 

 

Rozvoj a modernizácia vybavenia zberného dvora 

 
Z uvedeného súčasného stavu vybavenia zberného dvora vyplýva potreba postupnej výmeny 

vozového parku, potrebné by bolo zakúpiť lisovacie vozidlo na vývoz odpadu s prídavným 

zariadením na dezinfekciu a čistenie kontajnerov, pre potreby zavedenia zberu kuchynského 

biologického odpadu v rodinných domoch vozidlo s úpravou na zber takéhoto odpadu 

s hydraulickou rukou. Potrebné bude aj obstarať hákový nosič kontajnerov, ktorý bude slúţiť na 

prepravu napr. celozváraných kontajnerov typu ABROLL. Jedným z najakútnejších problémov 

zberného dvora je zlé zabezpečenie nebezpečného odpadu pri skladovaní – nedostatočná plocha 

na skladovanie opotrebovaných autobatérií a celkovo zlý stav oplotenia zberného dvora nechránia 

primerane nebezpečný odpad pred poškodzovaním či odcudzením. Obnovou oplotenia  zberného 

dvora a hlavne výmenou za murovaný plot primeranej výšky, aby zároveň slúţil aj na zabránenie 

pohľadu na skladované odpady a tým zlepšil estetický vzhľad okolia. Doplnením skladovacích hál 

rôznych rozmerov by bolo moţné skladovať nebezpečný odpad a separované zloţky odpadu bez 

poškodenia poveternostnými vplyvmi, zabránilo by sa rozfúkavaniu ľahšieho odpadu po areáli 

zberného dvora.  

Vytvorenie ďalšieho skladovacieho priestoru na odpad je moţné, keď bude zberný dvor 

vyuţívaný len na účely nakladania s odpadom. Ukončením prenajímania priestorov kamenárom je 

moţné získať viac skladových priestorov, ktoré sú potrebné pre zamedzenie znehodnocovaniu 

odpadov a udrţanie čistoty a poriadku na zbernom dvore. Nevhodné je ponechať na zbernom dvore 

koterce pre odchytené zabehnuté psy, treba hľadať buď inú lokalitu na zariadenie pre odchytené psy, 

alebo odovzdávať odchytené psy priamo do útulku pre psov v Dubnici nad Váhom. 

Ďalšie priestory je moţné nájsť v nevyuţívaných plochách okolo amfiteátra (vybudovaním 

murovaného oplotenia za tribúnami v amfiteátri sa môţe vyuţiť pre potreby zberného dvora priestor, 

ktorý je vzhľadom na svoju lokalizáciu a terén nevyuţiteľný na kultúrne či športové účely, je 

dlhodobo v zlom stave a slúţi hlavne na vznik čiernych skládok. Odstránením skleníkov a budovy 
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skleníkov sa získa priestor pre vybudovanie novej montovanej opláštenej haly na triedenie 

odpadov (rozmer cca 20 x 40 m), vybavenej dvojkomorovým zberným zásobníkom (na papier a na 

plasty), 2 dopravníkovými linkami a vykurovanou triediarňou odpadu pre 8 osôb a jednokomorovým 

posuvným hydraulickým lisom s vývodom doboka. 

Pre dlhodobé nakladanie s odpadom v tejto lokalite je potrebné na súčasnom zbernom dvore 

investovať do obnovy budov, garáţí a skladovacích priestorov, nanovo oplotiť celý areál a spevniť 

plochu zberného dvora, osadiť pri vstupe mostovú váhu.  

V zásobníku projektových zámerov miest a obcí trenčianskeho samosprávneho kraja pre 

programovacie obdobie 2007-2013 má mesto Nová Dubnica v operačnom programe Ţivotné 

prostredie, prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo začlenené projekty Rekonštrukcia a modernizácia 

zberného dvora  (predpokladané náklady 6 miliónov Sk) a Zefektívnenie existujúceho systému 

separovaného zberu komunálneho odpadu (predpokladané náklady 2,5 milióna Sk). Preto je 

potrebné v dostatočnom predstihu vypracovať podklady pre vytvorenie a podanie uvedených 

projektov. Pre vypracovanie projektového zámeru je však potrebné zabezpečiť v spolupráci 

s projektantom  technicko-organizačné podklady rozčlenenia a funkčného vyuţívania priestoru 

zberného dvora. 

Ďalšie moţnosti financovania rozvoja zberného dvora a nakladania s odpadmi sú z dotácií 

Recyklačného a Environmentálneho fondu, prípadne ďalších inštitúcií. 
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Rozvoj obecného kompostovania 

 
Mesto Nová Dubnica v roku 2006 vytvorilo na mestskom pozemku na ulici Topoľová, 

v blízkosti areálu zberného dvora, obecné kompostovisko, na ktorom skladuje a zhodnocuje 

kompostovaním všetok odpad z verejnej zelene – pokosenú trávu, zhrabané lístie. Takisto sa na 

kompostovisko zváţajú konáre – zo záhradkárskych osád, zo súkromných záhrad, údrţby stromov 

a krov v meste. Celkové ročné náklady predstavujú cca 250.000,- Sk a zahŕňajú ukladanie zeleného 

odpadu do hroblí, prekopávanie hroblí, štiepkovanie konárov, rozvoz hotového kompostu a jeho 

rozhrnutie na verejných priestranstvách.  

Pre úsporu financií spojených s nakladaním s odpadom zo zelene mesto podporilo tzv. 

komunitné kompostovanie – osadilo drevené ohrádky na kompostovanie v areáloch 

záhradkárskych osád, školách, futbalových ihriskách. Do materských škôl boli osadené plastové 

kompostéry. Keďţe členovia záhradkárskych osád, ani zamestnanci škôl a škôlok nezabezpečujú 

dohľad nad procesom kompostovania a rozvozom kompostu, je potrebné  zamestnať tzv. 

kompostmajstra (pracovníka na čiastočný úväzok alebo na dohodu), ktorý by dohliadal 

a zabezpečoval fungujúce komunitné kompostovanie – polieval suchý materiál, prevzdušňoval 

a pod.) a zároveň riadil činnosť obecného kompostoviska. 

Zavedeniu kompostovania v Novej Dubnici predchádzala úspešne podaná ţiadosť o dotáciu 

z Environmentálneho fondu, zo získaných 800.000,- Sk sa zakúpil profesionálny štiepkovač konárov 

pre potreby obecného kompostoviska, plastové kompostéry a drevené ohrádky na kompostovanie, 

záhradné štiepkovače konárov a plastové nádoby na zber biologického odpadu. 

Zber surového odpadu z kuchýň škôl a škôlok bol zavedený v roku 2006, umiestnením 

plastových kontajnerov na zber bioodpadu, s cieľom pripraviť sa na povinnosť obcí zaviesť 

separovaný zber biologicky rozloţiteľného odpadu od roku 2010. Riešením problémov so zápachom 

bioodpadu, znečistením kontajnerov a okolia či intenzitou vývozu sa mesto pripravuje na zvládnutie 

situácie so zberom a vývozom biologicky rozloţiteľného odpadu v roku 2010. Pre elimináciu 

zápachu bioodpadu bude potrebné bioodpad umiestňovať do kontajnerov v paropriepustných 

rozloţiteľných vreckách, ktoré sú síce drahšie ako plastové, ale odparením nadbytočných tekutín 

a svojou rozloţiteľnosťou umoţnia jednoduchšie a hygienickejšie nakladanie s bioodpadom. 

Plastové nádoby na zber bioodpadu bude potrebné vybaviť otvormi pre prístup vzduchu, aby sa 

zabránilo hnitiu bioodpadu. Bude potrebné zabezpečiť častý a pravidelný vývoz kontajnerov na 

bioodpad. 

V rokoch 2006-2007 bolo na obecnom kompostovisku skompostovaný všetok biologicky 

rozloţiteľný odpad z verejnej zelene, nie je však vedená evidencia mnoţstva ukladaného 

a kompostovaného bioodpadu, keďţe mesto nevlastní váţiace zariadenie, ktoré by mohlo priebeţne 

pri zváţaní trávy, lístia a konárov tento odpad váţiť. Preto sú mnoţstvá biologicky rozloţiteľného 

odpadu, zhodnoteného na kompostovisku,  vykazované v Ročnom výkaze komunálneho odpadu len 

odhadované (za rok 2007 sme uviedli mnoţstvo 100 ton). 

Problémom do budúcnosti je to, ţe obecné kompostovisko môţe byť v zmysle zákona 

o odpadoch prevádzkované na vodohospodársky nezabezpečenej ploche len pri ročnom mnoţstve 

kompostu do 10 ton. Preto v prípade pokračovania činnosti obecného kompostoviska na tejto 

pôvodnej lokalite treba počítať s rekonštrukciou plochy a vodohospodárskym zabezpečením plochy 

– vybetónovaním v miernom sklone a zachytávaním stekajúceho výluhu z kompostovaného odpadu. 

Bolo by však vhodné, vzhľadom na predpokladanú obnovu činnosti letného kúpaliska, vybrať 

vzdialenejší pozemok, na ktorom by sa kompostovanie realizovalo. 

Od roku 2010 však pre obce a mestá vyplýva povinnosť zabezpečiť zber a zhodnotenie aj 

kuchynského a reštauračného odpadu, ktorý sa z hygienických dôvodov musí spracovávať 

v presne vymedzených podmienkach, ktoré nie je moţné zabezpečiť na jednoducho 

prevádzkovanom obecnom kompostovisku. Preto je potrebné zriadiť buď priemyselnú 

kompostáreň s riadeným procesom kompostovania v novej lokalite (nemusí byť na území mesta 

Nová Dubnica, ale aj na území ostatných členov zdruţenia Regionálna kompostáreň), alebo iné 
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technologické zariadenie, ktoré zhodnotí biologicky rozložiteľné odpady z domácností 

a reštauračných zariadení aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom, spĺňajúcim hygienické normy.  

V zásobníku projektových zámerov miest a obcí trenčianskeho samosprávneho kraja pre 

programovacie obdobie 2007-2013 má mesto Nová Dubnica v operačnom programe Ţivotné 

prostredie, prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo začlenený projekt Modernizácia technológie 

kompostovania (predpokladané náklady 20 miliónov Sk). Preto je potrebné v dostatočnom predstihu 

vypracovať podklady pre vytvorenie a podanie uvedeného projektu.  

Mesto Nová Dubnica rokuje o vypracovaní projektu spoločnosťou REDOX  s.r.o. Lučenec, na 

zabezpečenie zhodnocovania biologicky rozloţiteľného odpadu v aeróbnych fermentoroch typu 

EWA. Touto technológiou je moţné spracovávať aj kuchynský a reštauračný bioodpad, vrátane 

vedľajších ţivočíšnych produktov a takisto kalov z komunálnych ČOV. Zvaţuje sa moţnosť buď 

vybudovania spoločného fermentovacieho strediska pre Zdruţenie obcí Regionálna komostáreň 

Povaţie, prípadne samostatná fermentovacia jednotka len pre potreby mesta Nová Dubnica. Tú by 

bolo moţné umiestniť v areáli zberného dvora a jej obsluhu by zabezpečovala spoločnosť TEKOS 

Nová Dubnica s.r.o. 

Je vhodné však ponechať v činnosti aj obecné kompostovisko, a to alebo na pôvodnom 

mieste, prípadne na novej lokalite, vzdialenejšej od priestorov letného kúpaliska. Kvalitný kompost 

je zatiaľ potrebný na úpravu plôch verejnej zelene, ktoré sú po rozkopávkach z dôvodov 

rekonštrukcie verejného osvetlenia, telekomunikačných rozvodov, plynového potrubia v zlom stave 

a je potrebné nanovo na mnohých lokalitách zaloţiť trávniky a vyrovnať terén. Ponechanie obecného 

kompostoviska je potrebné aj z dôvodu moţnosti skladovania konárov a iného odpadu zo zelene, 

priváţaného od občanov bývajúcich v rodinných domoch a členmi záhradkárskych osád. 
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3.4.  Rekonštrukcia a budovanie stojísk na kontajnery v meste 
 

 

Vzhľadom k súčasnej situácii, kedy rastú mnoţstvá triedeného odpadu a zároveň sa zvyšuje 

počet triedených zloţiek, je nutné zvyšovať mnoţstvo kontajnerov na triedený zber. Preto sa stáva 

umiestnenie kontajnerov v meste veľkým problémom. Stojiská kontajnerov (v súčasnosti 90 stojísk) 

zaberajú čím ďalej väčšie plochy, spolu s nedostatkom parkovacích miest tak vytvárajú nevzhľadné 

prostredie, ktoré býva následne vyuţívané na zakladanie čiernych skládok. 

Počty kontajnerov (uvedený stav k 1.6.2008): 

1100 l kontajnery na zmesový komunálny odpad:   243  ks  

110 l tzv. KUKA nádoby na zmesový komunálny odpad: 885 ks 

1100 l kontajnery na separovaný zber papiera: 78 ks 

1100 l kontajnery na separovaný zber skla: 73 ks 

1100 l kontajnery na separovaný zber plastov: 87 ks 

1100 l kontajnery na separovaný zber viacvrstvových kombinovaných obalov: 14  ks 

120 l plastové nádoby na separovaný zber kovových obalov: 45 ks  

 

Navrhovaným riešením je rekonštrukcia stojísk na kontajnery, ktorá bude spĺňať nasledovné 

poţiadavky: 

- kaţdý bytový dom bude mať svoje stojisko na kontajnery (väčšie bytové domy môţu mať aj 

viac stojísk) 

- stojiská budú vyčlenené z plôch verejnej zelene, budú tvorené zámkovou dlaţbou 

a obrubníkmi 

- kaţdé stojisko by malo mať prestrešenie s pletivovými bočnými stenami, uzamykateľné, pre 

prípad zavedenia mnoţstvového zberu. 

 

Oplotenie stojísk umoţní aj estetické skladovanie objemného odpadu, ukladaného ku 

kontajnerom počas vývozu objemného odpadu, a zabránenie znehodnotenia odpadu (hlavne 

kartónov) daţďom. 

Stojiská na kontajnery je moţné budovať v rôznych rozmeroch  - podľa priestorových 

moţností konkrétnych lokalít, a to vo variantoch:  pre 6 kontajnerov (rozmer 6x5 m), pre 5 

kontajnerov (5x4 m), prípadne pre 4 kontajnery   (rozmer 6x3 m). 

V roku 2008 je vyčlenených 600.000,- Sk na budovanie stojísk na kontajnery v lokalitách: 

dom 730 (účko), domy 3, 4, 5, 6 na ulici SNP a Jilemnického, domy 75 a 76 v Sade duklianskych 

hrdinov. Budú vytvorené nové stojiská k jednotlivým domom, v rámci finančných moţností budú 

vyloţené zámkovou dlaţbou, bez prestrešenia. 

 

 Pre budúcnosť je moţné z dôvodu úspory plochy, pokrytej kontajnermi, takisto aj 

z estetických dôvodov, prejsť v najhustejšie osídlených lokalitách na tzv. polopodzemné 

kontajnery s objemom 3m
3
 alebo 5 m

3
, ktoré sú vhodné pre zmesový aj triedený komunálny 

odpad. Skladajú sa z vonkajšieho obalu zabudovaného v zemi (asi 2/3) a vnútorného vyberateľného 

kontajneru valcovitého tvaru. Vyrobené sú zo sklolaminátu, ktorý sa ľahko udrţuje a má vysokú 

mechanickú odolnosť.  Takéto kontajnery by boli vhodné pre panelové domy s veľkým počtom 

obyvateľov. 

 

 
Polopodzemné kontajnery   Stojiská na kontajnery - moţnosti 



 

 21 

3. Osveta - vzdelávanie verejnosti, propagácia triedenia 

odpadov 

 
Pre rozvoj odpadového hospodárstva v Novej Dubnici, plnenie podmienok, stanovených 

Programom odpadového hospodárstva SR a záväzkov  Recyklačnému fondu, a z toho vyplývajúcej 

potreby zvyšovania intenzity separovania zloţiek komunálneho odpadu, je dôleţité venovať sa 

osvete v oblasti nakladania s odpadmi. 

Informovať a vzdelávať treba všetky vekové kategórie obyvateľov mesta, takisto právnické 

a fyzické osoby oprávnené podnikať, sídliace v Novej Dubnici, všetky komunity a organizácie 

pôsobiace v areáli mesta. 

 

Jedná sa o nasledovné spôsoby osvety: 

 Tvorba a rozširovanie rôznych letákov a informačných materiálov priebeţne počas roka 

 Tvorba násteniek a vývesných tabúl v meste s tematikou  z oblasti odpadového hospodárstva, 

ich pravidelné obmieňanie 

 Informovanie o aktuálnych podujatiach a vývozoch odpadu  prostredníctvom 

Novodubnických zvestí a rozhlasom 

 Kaţdoročné organizovanie súťaţí v separovanom zbere pre ţiakov škôl  

 Kaţdoročné organizovanie súťaţí  s tematikou nakladania s odpadmi pre ţiakov škôl, ZUŠ, 

CVČ 

 Zavedenie a s tým spojená propagácia separovaného zberu vo všetkých mestských 

organizáciách – mestskom úrade, bytovom podniku, kine Panorex, mestskej polícii a pod. 

 Zavedenie separovaného zberu uličného odpadu na ihriskách a športoviskách, následne 

v areáli celého mesta 

 Účasť odborného referenta na odpadové hospodárstvo na domových schôdzach, výročných 

schôdzach záhradkárskych osád a pod. min. 1x za 2 roky 

 Organizácia prednášok z rozličných oblastí nakladania s odpadmi pre rôzne skupiny 

obyvateľov – o kompostovaní pre záhradkárov, výchovné podujatia a exkurzie pre školy 

a pod. 

 

Na zabezpečenie intenzívnej osvety v oblasti nakladania s odpadmi je potrebné vyčleniť dostatok 

financií z rozpočtu mesta, aby bolo moţné vhodnými odmenami ohodnotiť aktívnu účasť ţiakov 

v súťaţiach, školy zapojené v zberoch rôznych komodít hodnotnými darmi, ktoré zlepšia 

vybavenosť škôl – počítače, mobiliár a pod. (školy by potrebovali lavičky, preliezačky, úpravu 

školských areálov a pod.).  

Takisto by bolo vhodné skvalitniť vzhľad letákov a informačných materiálov, rozširovaných 

v meste. Keďţe v súčasnosti na takéto poloţky nie sú vyčlenené financie, všetky propagačné 

materiály tvoria, rozmnoţujú a zabezpečujú distribúciu pracovníci oddelenia ţivotného prostredia. 

Farebná úprava letákov, vyuţitie obrázkov, prípadne väčší formát by však znamenala potrebu 

vyčleniť v rámci rozpočtu mesta finančné prostriedky na osvetu, cca 100.000,- Sk ročne.   

 

 

 

 

Nádoby na triedený 

odpad  -  vľavo pre 

MsÚ, poštu, kino 

a saleziánske 

centrum, vľavo 

nádoby, zakúpené pre 

školy a škôlky 
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5. Stanovenie cieľov a opatrení v odpadovom hospodárstve 

pre obdobie rokov 2008-2012 
 

 Platná legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva ( zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o odpadoch 

a na tento zákon naväzujúce vyhlášky a zákony) a prijatý Program odpadového hospodárstva 

Slovenskej republiky vo svojich ustanoveniach ukladá všetkým pôvodcom spôsob a smerovanie 

nakladania s odpadmi.  Obec, ktorá je podľa zákona o odpadoch zodpovedná za nakladanie 

s komunálnymi odpadmi na území obce, je povinná sa riadiť príslušnými ustanoveniami zákona 

o odpadoch a Programu odpadového hospodárstva SR. 

Trendom nakladania s odpadom pre roky 2008-2012 je dosiahnuť materiálové zhodnotenie 

70 % odpadov z celkového mnoţstva odpadov vzniknutých v roku 2010, zvýšiť energetické 

zhodnocovanie odpadov na úroveň 15 % vo vzťahu k celkom vzniknutým odpadom  v roku 2010, 

zníţiť mnoţstvo skládkovaného odpadu na 13 % pre celkom vzniknutý odpad v roku 2010 a  v roku 

2010 spaľovať odpad výlučne s energetickým zhodnocovaním. 

 

Ciele zhodnocovania a zneškodňovania vybraných ostatných a nebezpečných odpadov na rok 

2010, vyplývajúce z Programu odpadového hospodárstva SR: 

 

Komodity Zhodnocovanie Zneškodňovanie 

materiálové energetické spaľovaním skládkovaním 

 % % % % 

Optrebované pneumatiky  98 2 0 0 

Odpady z viacvrstvo -

vých komb. materiálov 

25 15 10 50 

Odpady z plastov 20 20 35 25 

Opotrebované batérie, 

akumulátory 

100 0 0 0 

Odpadové oleje 80 20 0 0 

 

 

Cieľ 1:     Zabezpečiť 100%  zhodnotenie  opotrebovaných batérií 

a akumulátorov, opotrebovaných olejov a vyradených elektrozariadení. 

Opatrenie 1: 
 Zintenzívniť osvetu v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom a elektroodpadom. 

 Na zbernom dvore zabezpečiť vhodné, uzatvorené a zamknuté priestory na skladovanie 

nebezpečného odpadu a dostatok nádob určených na zber a skladovanie nebezpečného 

odpadu. 

 Vyškoliť a pravidelne preškoľovať (1xročne) pracovníkov TEKOS Nová Dubnica s.r.o., aby 

dôsledne oddeľovali nebezpečný odpad z komunálneho odpadu. 

 

 

Cieľ 2:      Zabezpečiť 100% materiálové zhodnotenie pneumatík. 

Opatrenie 2: 
 Zintenzívniť osvetu v oblasti nakladania s opotrebovanými pneumatikami. 

 Na zbernom dvore zabezpečiť vhodné priestory na skladovanie pneumatík a také vybavenie, 

ktoré umoţní odstraňovať disky z pneumatík. 

 Vyškoliť a pravidelne preškoľovať (1xročne) pracovníkov TEKOS Nová Dubnica s.r.o., aby 

intenzívne oddeľovali opotrebované pneumatiky z komunálneho odpadu. 
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Cieľ 3:   Zabezpečiť 40% recykláciu viacvrstvových kombinovaných obalov 

a plastov 

Opatrenie 3: 
 Zakúpiť väčšie mnoţstvo kontajnerov na zber viacvrstvových kombinovaných obalov  - cca 

60 ks 1100 l nádob.  

 Zabezpečiť samostatné triedenie a odovzdávanie jednotlivých druhov plastov zhodnotiteľom.  

 Vybaviť zberný dvor potrebným zariadením na skladovanie, triedenie a lisovanie plastov: 

jednoduchú triediacu linku, výkonný lis, dostatok veľkokapacitných nádob na skladovanie 

objemnejších plastov – polystyrénu, bandasiek a pod., uzatvorené skladovacie priestory na 

jednotlivé typy plastov.  

 Venovať sa osvete o potrebe triedenia plastov a kombinovaných obalov zo zmesového 

odpadu.   

 Personálne vybaviť zberný dvor, aby sa priebeţne zabezpečilo triedenie a lisovanie plastov, 

napr. zaloţením chránenej dielne. 

 

Cieľ 4:   Do roku 2010 zabezpečiť nakladanie s komunálnymi odpadmi 

nasledovne: materiálovo zhodnotiť 40 % , energeticky zhodnotiť 20% 

a skládkovať 40% celkového množstva komunálneho odpadu 

Pri prerátaní na mnoţstvo odpadov (predpoklad na nasledujúce roky je cca 3600 ton), 

je potrebné materiálovo zhodnotiť 1440 ton a na skládku uloţiť maximálne 1440 ton 

odpadu. Keďţe v Trenčianskom kraji sa nenachádza spaľovňa komunálnych odpadov, 

nie je moţné energeticky zhodnocovať 20% zmesového komunálneho odpadu. Preto 

bude potrebné riešiť túto situáciu na regionálnej, prípadne nadregionálnej úrovni. 

Opatrenie 4: 
 V maximálnej miere materiálovo zhodnotiť separovane zbierané zloţky komunálnych 

odpadov. 

 Zabrániť kontaminácii komunálnych odpadov problémovými látkami, ktoré zabraňujú ich 

materiálovému zhodnocovaniu. 

 Zintenzívniť osvetu v oblasti triedenia odpadov. 

 Zahustiť sieť kontajnerov na triedený zber odpadu tak, aby boli pohodlne dostupné všetkým 

obyvateľom mesta.  

 Finančne motivovať občanov k lepšiemu separovaniu – organizovať súťaţe pre jednotlivé 

domy, dvory, školy a finančne odmeniť najlepšie separujúce, zaviesť mnoţstvový zber 

odpadov, aby poplatok za odpad zodpovedal skutočne vytvorenému mnoţstvu odpadov. 

 Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zloţiek 

(papier, sklo, plasty, kovové obaly, viacvrstvové kombinované obaly a BRO). 

 Separačné systémy technicko-organizačne optimalizovať na miestne podmienky určujúce 

zloţenie komunálneho odpadu (v závislosti od druhu bytovej výstavby). 

 Zaviesť separovaný zber biologicky rozloţiteľných odpadov  (so zameraním na kuchynské a 

reštauračné odpady – najprv v reštauračných zariadeniach a jedálňach, následne v rodinných 

domoch mesta a po získaní skúseností aj v bytových domoch. 

 

 

Cieľ 5:   Organizovať separovaný zber v komunálnej sfére tak, aby sa množstvo 

vyseparovaného odpadu bolo v roku 2010  minimálne 50 kg na 1 obyvateľa, čo 

pri počte približne 12 000 obyvateľov mesta Nová Dubnica predstavuje 

minimálne 600 ton vyseparovaných zložiek odpadu celkom. 
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Opatrenie 5: 
 Pokračovať v podpore separovaného zberu v meste Recyklačným fondom, a to podávaním 

ďalších ţiadostí o finančný príspevok a kaţdoročným poţadovaním nárokovateľného 

príspevku obciam za separovanie odpadu. 

 Celoplošne zvyšovať počet separovaných zloţiek komunálneho odpadu. 

 Zlepšovať logistiku systémov separovaného zberu podľa miestnych podmienok  

a vyhodnocovať 2 x ročne  stav systému separovaného zberu. 

 Zvyšovať zapojenie občanov do separovaného zberu zlepšovaním informovanosti a   

 zvyšovaním ich environmentálneho povedomia. 

 Spolupracovať so školami pri organizovaní školských zberov, zaviesť separovaný zber 

odpadu v školách a škôlkach, v ostatných mestských inštitúciách – kino, pošta, mestský úrad, 

mestská kniţnica. 

 Dostatočne zahustiť mesto kontajnermi na separovaný odpad. 

 Zaviesť mnoţstvový zber odpadu na celom území mesta, ktorý bude obyvateľov finančne 

motivovať  k intenzívnejšej separácii komunálneho odpadu, aby intenzívna separácia viedla 

k zniţovaniu poplatku za odpad. 

 Zabezpečiť vývoz kontajnerov na separovaný zber odpadu tak, aby  boli nádoby vyváţané 

okamţite po naplnení. 

 

V roku 2005 bolo množstvo vyseparovaného odpadu z KO v prepočte na 1 obyvateľa 10,84 

kg, čo je menej o 29,16 kg ako cieľ stanovený v POH SR. V roku 2007 bol dosiahnutý výsledok 

takmer 46 kg na 1 obyvateľa. 

 

 

Cieľ  6:    Do roku 2010 zaviesť zber komunálnych biologicky rozložiteľných 

odpadov v reštauračných zariadeniach a následne v IBV mesta, znížiť množstvo 

skládkovaných biologicky rozložiteľných odpadov o 20%.  

Opatrenie 6: 
 Podporovať všetky formy kompostovania (domáce, komunitné, obecné). 

 Doriešiť technicko-organizačné zabezpečenie zberu biologicky rozloţiteľných odpadov z 

domácností a siete hotelových reštauračných zariadení (20 01 08). 

 Vytvoriť podmienky zabraňujúce kontaminácii biologicky rozloţiteľných odpadov   

škodlivinami a spracovať receptúry pre celoročné kompostovanie. 

 Postaviť priemyselnú kompostáreň alebo fermentovacie zariadenie pre mesto Nová Dubnica 

alebo zdruţenie obcí s pouţitím modernej technológie s ohľadom na  miestne podmienky.  

 Komplexne riešiť uplatnenie kompostov na trhu alebo pre potreby úpravy mestskej zelene.  

 Zvyšovať mnoţstvo biologicky rozloţiteľného odpadu postupným zavedením zberu aj 

kuchynského bioodpadu z rodinných domov a následne aj z bytových domov. 

 Zaviesť systém evidencie a kontroly nakladania s biologicky rozloţiteľnými odpadmi v 

komunálnych odpadoch v meste. 

 

 

Cieľ  7: Vytvoriť taký systém výpočtu poplatku – dane za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, ktorý bude motivovať obyvateľov k intenzívnejšej 

separáciii odpadu 

Opatrenie 7: 
 Vypracovať  postup zavedenia mnoţstvového zberu a systému výpočtu poplatku za 

mnoţstvový zber odpadu. 

 Vytvoriť materiálno-technické podmienky na zavedenie mnoţstvového zberu. 
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 Vytvoriť uzatvorené stojiská a kontajneroviská pre jednotlivé bytové domy, aby kaţdý 

bytový dom mal svoje uzamykateľné stojisko na kontajnery. Tým sa zabráni tzv. odpadovej 

turistike – umiestňovaniu odpadu do iných nádob ako tých, za vývoz ktorých bude 

vyrubovaný poplatok. 

 Zakúpiť nádoby na odpad s rozličným objemom pre potreby rodinných domov a bytových 

domov. 

 V prípade potreby zaopatriť zváţacie smetiarske vozidlo váţiacim mechanizmom a 

informačnou technológiou potrebnou na evidenciu vyváţaného odpadu. (Jednoduchším na 

finančné vstupy je systém, ktorý spoplatňuje pri mnoţstvovom zbere nie hmotnosť odpadu 

v nádobe, ale objem nádoby a intenzitu vývozov. Potrebné je preto len optimalizovať objem 

nádoby konkrétnym potrebám obyvateľov v jednotlivých domoch.) 

 Pripraviť a predloţiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Nová Dubnica o nakladaní s komunálnym odpadom a Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Nová Dubnica o poplatku za komunálny odpad, ktoré vytvoria záväzný rámec 

zavedeniu mnoţstvového zberu. 

 

Cieľ 8:  Eliminovať výskyt čiernych skládok v katastrálnom území mesta 

Nová Dubnica. 

Opatrenie 8: 
 Intenzívne sa venovať osvete v oblasti nakladania s odpadom – šírením letákov o termínoch 

vývozu objemného odpadu, články v miestnej tlači, aktuálne informácie rozhlasom. 

 V lokalitách s častým výskytom čiernych skládok umiestniť tabule informujúce o zákaze 

zakladania čiernych skládok a moţnosti odovzdať odpad bezplatne na zbernom dvore. 

 Zamerať činnosť Mestskej polície aj na pravidelnú kontrolu lokalít s výskytom čiernych 

skládok. 

 Pravidelne odstraňovať zistené čierne skládky. 

 Zabezpečiť, aby zberný dvor bol v maximálnej miere dostupný občanom na odovzdávanie 

odpadu – zváţiť dlhšie otváracie hodiny, prípadne aj v nedeľu. O moţnosti odovzdať 

akýkoľvek komunálny odpad bezplatne na zbernom dvore neustále informovať obyvateľov 

mesta. 

 Dbať, aby čierne skládky odstraňovali hlavne tí, čo zaloţili čierne skládky, ak sa nezistí 

zakladateľ skládky, potom vlastníci pozemkov, na ktorých boli skládky zaloţené. 
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6. Náklady potrebné na modernizáciu zberného dvora, 

rozvoj kompostovania a rekonštrukciu stojísk na kontajnery 

v období 2008 - 2012: 

 
 

Obnova a rozvoj vozového parku: Odhadované náklady: Možný spôsob 

financovania: 

Hákový nosič kontajnerov 1 500 000,- Sk Envirofond alebo Recfond 

Vozidlo na zber bioodpadu s hydraulickou 

rukou 

1 500 000,- Sk Envirofond 

Vybudovanie skladovacích priestorov: Odhadované náklady:  

Mobilný sklad s havarijnou nádrţou na zber 

olejov 

250 000,- Sk Vlastné zdroje 

Mobilný sklad s havarijnou nádrţou na zber 

batérií 

250 000,- Sk Vlastné zdroje 

Mobilný sklad s havarijnou nádrţou na zber 

farieb, kyselín, lúhov, ortuti a pod. 

250 000,- Sk Vlastné zdroje 

Zaobstaranie skladovacích 

celozváraných kontajnerov ABROLL: 

Odhadované náklady:  

1 celozváraný kontajner na ţelezný šrot 180 000,- Sk Vlastné zdroje 

1 celozváraný kontajner na tvrdé plasty 

(bandasky, prepravky) 

180 000,- Sk Envirofond, Recfond 

1 celozváraný kontajner na drevo 180 000,- Sk Vlastné zdroje 

1 celozváraný kontajner na objemný odpad 180 000,- Sk Vlastné zdroje 

Triediaca hala montovaná, opláštená 

15x40 m, s 2-komorovou zbernou jamou, 

2 dopravníkovými linkami, vykurovanou 

triediarňou odpadu pre 8 osôb a 1-

komorovým posuvným lisom s vývodom 

doboka 

30 000 000,- Sk Z fondov EÚ 

Vybetónovanie zberného dvora, murované 

oplotenie, opravy skladov mechanizmov, 

demontáţ skleníkov a príslušenstva, 

vybudovanie jednoduchých prístreškov na 

vytriedené lisované plasty, kovové obaly 

a viacvrstvové kombinované obaly 

5 000 000,- Sk Čiastočne z fondov EÚ, 

prípadne Nórsky finančný 

mechanizmus 

Rekonštrukcia stojísk na kontajnery 

v meste, vrátane zastrešenia (cca 60 stojísk) 

3 000 000,- Sk + 

10 000 000,- Sk 

zastrešenie 

Nórsky finančný 

mechanizmus a vlastné 

zdroje 

Nákup fermentora s ostatným vybavením, 

rekonštrukcia a vodohospodárske ošetrenie 

kompostoviska 

15 000 000,- Sk Z fondov EÚ alebo 

z Environmentálneho fondu 

Predpokladané náklady spolu:  67 470 000 Sk  
 

* Uvádzané odhadované náklady sú orientačné, boli kalkulované na základe cenníkov, platných pre 

I. polrok 2008. Bude potrebná ich aktualizácia a spresnenie po vypracovaní projektov k stavebnému 

konaniu. 
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6.1   Etapizácia a určenie dôležitosti potreby vyčleňovania finančných 

prostriedkov z rozpočtu mesta na modernizáciu zberného dvora: 
 

 

 

1. ETAPA – rok 2009 

Zariadenia a úpravy, ktoré sú pre modernizáciu zberného dvora nutné: 
 

Varianta A -  v prípade získania finančných prostriedkov z iných zdrojov a dotácií: 

 Triediaca hala 40 x 20 m vrátane 2 triediacich liniek na triedenie 

plastov a papiera – odhadované náklady 30.000.000,- Sk  (Menšia 

montovaná hala postavená v roku 2008 bude potom vyuţívaná ako 

sklad elektroodpadu). 

 Oplotenie dvora a nová brána, opravy podkladových plôch, 

vybudovanie prístreškov pre lisovaný odpad 5.000.000,- Sk 

 Mobilný sklad na nebezpečný odpad – potrebné  cca 250.000,- Sk 

SPOLU: 35.250.000,- Sk 

  

Varianta B – úsporná verzia v prípade použitia len vlastných finančných zdrojov: 

 Vybudovanie podlahy a zateplenie montovanej haly, ktorá bude 

vybudovaná v roku 2008 s rozmermi 22x12x6 m (v rozpočte mesta je 

v roku 2008 na nákup a montáţ haly vyčlenených 800.000,- Sk), 

osadenie jednoduchej triediacej linky, hala  bude vyuţívaná 

dlhodobejšie na triedenie papiera a zmesových plastov – náklady na 

technológiu, vybudovanie podlahy a zateplenie cca 1.500.000,- Sk 

 Mobilný sklad na nebezpečný odpad – potrebné  cca 250.000,- Sk 

SPOLU: 1.750.000,- Sk 

 

 

2. ETAPA 

Zariadenia a úpravy, potrebné na realizáciu Koncepcie odpadového 

hospodárstva v období 2010-2012: 
 

 

Varianta A -  v prípade získania finančných prostriedkov z iných zdrojov a dotácií: 

 Vybudovanie stojísk na kontajnery vrátane prestrešenia na území 

celého mesta – odhadované náklady 13.000.000,- Sk (3.000.000,- Sk 

na vydláţdenie stojísk, 10.000.000,- na oplotenie a prestrešenie stojísk)  

 Zakúpenie aneróbneho fermentora s vybavením, rekonštrukcia 

a vodohospodárske ošetrenie kompostoviska  - 15.000.000,- Sk 

 Nákup 2 ks mobilných skladov na nebezpečný odpad – 500.000,- Sk  

 Nákup 4 ks celozváraných kontajnerov typu ABROLL na ţelezný šrot, 

objemný odpad, drevo a tvrdé plasty – 720.000,- Sk 

SPOLU: 29.220.000,- Sk 

  

Varianta B – úsporná verzia v prípade použitia len vlastných finančných zdrojov: 

 Vybudovanie stojísk na kontajnery vrátane prestrešenia na území 

celého mesta – odhadované náklady 13.000.000,- Sk (3.000.000,- Sk 

na vydláţdenie stojísk, 10.000.000,- na oplotenie a prestrešenie stojísk)  
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 Vodohospodárske ošetrenie kompostoviska  - vybetónovanie – 

1.000.000,- Sk (kuchynský biologický odpad by mesto vozilo na 

skládky, ktoré zriadia na území skládky aj kompostárne bioodpadu) 

 Nákup 2 ks celozváraných kontajnerov typu ABROLL na  objemný 

odpad a drevo – 360.000,- Sk 

SPOLU:  14.360.000,- Sk 

 

 

OSTATNÉ: 

Vozidlo na zber bioodpadu s hydraulickou rukou, hákový nosič kontajnerov, prípadne iné 

vozidlá, by bolo vhodné zakúpiť v prípade dostatku finančných prostriedkov, pre najbliţšie 4 roky 

nie sú bezpodmienečne nutné. 
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7. Záver 
 

Koncepcia odpadového hospodárstva v Meste Nová Dubnica je dokumentom, ktorý je záväzný 

pre obyvateľov mesta Nová Dubnica, ale zároveň je otvoreným  dokumentom, ktorý je moţné 

prispôsobovať a modifikovať podľa skutočností a špecifikách pri nakladaní s komunálnym odpadom 

vzniknutým na území mesta Nová Dubnica. 

 

Ciele, opatrenia a ostatné navrhované riešenia  možno zhrnúť a zovšeobecniť nasledovne: 

 

V období rokov 2008-2011 je potrebné: 

 Zlepšovať technické vybavenie mesta pre separovaný zber odpadov, zorganizovať 

a technicky zabezpečiť činnosť zberného dvora, aby dokázal plniť úlohy vyplývajúce 

z povinností daných právnymi normami v oblasti odpadového hospodárstva. 

 Zvyšovať efektívnosť zberových systémov s väčším počtom separovaných zloţiek 

komunálneho odpadu (papier, sklo, kovy, plasty, BRO). 

 Technicko-organizačne doriešiť systém zberu nebezpečných zloţiek komunálnych  

odpadov, aby sa zabránilo ich ukladaniu na skládky ako súčasť zmesového komunálneho  

odpadu. 

 Vybudovať samostatne, alebo ako zdruţenie obcí kompostáreň na biologicky rozloţiteľný 

odpad aplikáciou aeróbnych a anaeróbnych procesov vo vzťahu k odpadom zo   všetkých 

relevantných priemyselných a komunálnych zdrojov. 

 Vzhľadom na aktuálny stav čo najskôr rozšíriť separovaný zber viacvrstvových 

kombinovaných materiálov (VKM), ktorý zatiaľ nie je na porovnateľnej úrovni so stavom 

v iných oblastiach separovaného zberu. 

 Zvyšovať povedomie a disciplíny obyvateľstva pri nakladaní s komunálnym odpadom,  

jeho separácii a celkovej ochrane ţivotného prostredia.  

 Docieliť, aby nakladanie s komunálnym odpadom zabezpečovali vyškolení pracovníci. 

 Intenzívne sa venovať propagácii triedenia odpadov, informovaniu obyvateľov o systéme 

nakladania s komunálnymi odpadmi v meste, výchove detí a mládeţe k správnemu 

nakladaniu s odpadmi. 


