
Ako separovať odpady v Novej Dubnici 
 

NÁDOBY NA PAPIER S MODRÝM VEKOM 
 (v IBV plastové vrece) 

Čo sem patrí: Čo  sem nepatrí: 

papier, noviny, kartón, lepenka  
akéhokoľvek rozmeru (kartóny  je 
vhodné rozrezať/roztrhať na menšie 
kusy, kvôli prepĺňaniu kontajnerov), 
bločky, lístky, staré zošity, knihy, 
krabičky, akékoľvek kúsky 
neznečisteného papiera... 

znečistený, zamastený papier, papier 
kombinovaný s plastom, alebo kovom 
(tetrapaky), celofán, plastové obaly od 
potravín, jednorazové plienky a pod.  
 

NÁDOBY NA PLASTY SO ŽLTÝM VEKOM 
(v IBV plastové vrece) 

Čo sem patrí: Čo  sem nepatrí: 

opláchnuté plastové obaly – 
(STLAČENÉ) PET a PE fľaše, polystyrén, 
jogurtové kelímky, fólie, plastové 
obaly z potravín, kozmetiky, aviváže, 
ostatnej drogérie, plastové poháriky, 
tvrdené plasty (rôzne kvetináče, 
prepravky, plastové hračky) – všetky 
plasty so značkou PET, PE, PP, HDPE, 
LDPE alebo PS   

neumyté plasty (špinavými 
neumytými kelímkami či fľašami od 
oleja  sa znehodnotí ostatný 
vyseparovaný materiál)  Takisto nie 
linoleum, guma. 

NÁDOBY NA SKLO SO ZELENÝM VEKOM 
Čo sem patrí: Čo  sem nepatrí: 

Sklo priesvitné aj farebné  - bez 
vrchnákov a obsahu (papierové 
etikety môžu byť) 

porcelán – taniere, šálky, zrkadlá... 
Kovové a plastové viečka na fľašiach! 
Kompótové poháre aj s obsahom! 

NÁDOBY NA TETRAPAKY S HNEDÝM VEKOM 
(v IBV plastové vrece) 

Čo sem patrí: Čo  sem nepatrí: 

Opláchnuté kombinované obaly – tzv. 
tetrapaky z mlieka, džúsov, smotán 

iné odpady 
 

Kde nie je kontajner na tetrapaky, vhadzujte ich do kontajnera na plasty. 

NÁDOBY NA KOVOVÉ OBALY – kovové s červeným poklopom 
alebo plastové nádoby s označením  



  (v IBV plastové vrece) 
Čo sem patrí: Čo  sem nepatrí: 

opláchnuté plechovky a konzervy, 
hliníkové viečka z nápojov,  jogurtov, 
šalátov, spinky, klince,  obaly z kávy, 
žuvačiek, obaly z liekov, iné  

neumyté plechovky, konzervy  (zvlášť 
rybičkové sú pre pracovníkov na 
triediacej linke nepríjemným 
zážitkom) iný odpad 

Ostatné druhy odpadov odovzdávajte na zbernom dvore. Drobné 

elektroodpady, batérie, použité jedlé oleje, šatstvo pre charitu  môžete okrem 

zberného dvora odovzdať aj na odd. ŽP na Mestskom úrade. Šatstvo pre 

charitu zbierajú aj na fare.  

Dovoľujeme si požiadať Vás o dôsledné triedenie odpadov, pretože 
náklady na ukladanie netriedeného odpadu na skládku sú vysoké a mesto musí 
každoročne doplácať z rozpočtu mesta na odpady (plus navyše náklady na nákup 
odpadových nádob, prevádzku zberného dvora). Triedenie odpadu je jedinou 
možnosťou, ako zastabilizovať poplatok za odpad.  

Udržiavaním poriadku a čistoty v okolí odpadových nádob prispejete 
k peknému vzhľadu Vášho bydliska, zabránite vzniku neprimeraného zápachu či 
výskytu hlodavcov. Oznámte nám vznik čiernej skládky, pokazený kontajner 
a pod. Ďakujeme. 

IBV Miklovky a Kolačín – vrecia vykladajte, prosím, v deň vývozu do 6:30 
pred dom ku ceste tak, aby nebránili cestnej premávke. 

 
             Zberný dvor mesta Nová Dubnica 
Otváracie hodiny pre občanov  

Môžete tu bezplatne odovzdávať 

Pondelok – piatok:  
7:00 – 16:00 hod 
Sobota:  
9:00 – 13:00 hod 

Všetky druhy komunálnych odpadov – vrátane 
šatstva pre charitu, nebezpečného odpadu 
vrátane elektroodpadov, odpadu zo zelene, 
objemného odpadu, použitých jedlých olejov....  

Neodoberáme odpady, súvisiace so stavebnými úpravami, ktoré vykonáva stavebná firma, 
tie má povinnosť odobrať podnikateľ, ktorý práce vykonáva! 
 
Spýtajte sa, informujte nás: 

Kontakt na oddelenie ŽP Mestská polícia 
042/4433484 kl. 160, 161 
Mgr. Bašná: 0918323276,  
basna@novadubnica.sk 

0800 500 159 – bezplatná nonstop linka 

 


