ZELENÉ ZVESTI

Vážení Novodubničania,
predkladáme Vám informácie o tom, ako nakladáme s odpadmi v našom meste, prečo a
ako triediť odpad, kam s ním... Priložený je aj celoročný harmonogram zvozov pre
obyvateľov bytových aj rodinných domov. Keďže odpad tvoríme takmer pri každej
našej činnosti (každý jeden z nás vyše 350 kg ročne), mali by sme vedieť poradiť
si s ním, aby sme sa v ňom raz nestratili.
Odd. ŽP, MsÚ Nová Dubnica
PREČO TREBA ODPAD TRIEDIŤ:
Ubúdanie zdrojov prírodných surovín a zároveň vysoké nároky na životný štandard nás vedú k hľadaniu
alternatívnych zdrojov materiálu a energie – jedným z riešení je aj opakované využívanie materiálov - tzv.
RECYKLÁCIA. Vytriedený papier, sklo, plasty, kovy, tetrapaky sa tak vlastne nestávajú odpadom, ale
surovinou určenou na ďalšie spracovanie. Ak nám záleží na našej budúcnosti, ak chceme nielen nám, ale aj
ďalšej generácii umožniť prežiť život v relatívne zdravom prostredí, v ktorom môžeme dýchať čistý vzduch
a piť čistú vodu, je najvyšší čas prehodnotiť svoj prístup k tvoreniu odpadov, spotrebe energií a celkovo aj
k spôsobu života. Triedenie odpadu je zároveň aj naša povinnosť, uložená Zákonom č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch.
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Poplatok za odpad mesto vyrubuje v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Všetky finančné
prostriedky, získané z poplatkov za komunálny odpad, sú účelovo viazané len na
nakladanie s odpadmi. Je v ňom zahrnuté vydávanie nádob a vriec na odpad,
pravidelné odvozy odpadov a ich uloženie na skládke, zber separovaných zložiek
odpadov a ich odvoz odberateľom, zbery objemného odpadu a jeho likvidácia,
odvozy konárov, zber a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, elektroodpadov,
prevádzka kompostoviska, vývoz pouličných smetných košov a likvidácia čiernych skládok v meste.
STOJISKÁ ODPADOVÝCH NÁDOB
Nádoby na odpad sú a budú neoddeliteľnou súčasťou našich ulíc a dvorov a je na nás, ľuďoch, v akom stave
a poriadku si ich budeme udržiavať. Mesto postupne buduje stojiská na umiestnenie nádob na odpady a
zabezpečuje údržbu kontajnerov a minimálne dvakrát ročne pozametanie stojísk, ale čistota v ich okolí je
už na obyvateľoch jednotlivých lokalít. Naším spoločným cieľom by mali byť čisté a pekné stojiská na
kontajnery, ktoré nebudú narúšať vzhľad mesta.

AKÉ SÚ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU A ČO S NIMI
MÁME ROBIŤ?
PLASTY:
PET a PE fľaše aj s vrchnákmi (stlačené, aby sa kontajner alebo vrece
rýchlo nezaplnili), fľaše od oleja, octu, aviváže, čistiacich prostriedkov,
šampónov, polystyrénové tanieriky, nádobky od jogurtov, smotany, masla,
vrecká z mlieka, plastové poháre, igelitové tašky, mikroténové vrecká,
záhradné fólie, plastový nábytok, plastové kvetináče, hračky, prepravky, bandasky, sudy – proste všetko
z plastu (nie guma ani linoleum)
Zber:
- V KBV zberáme plasty do 1100 l kontajnerov so žltým poklopom a nápisom PLASTY, odvoz je 2x
mesačne,
- v IBV Kolačín a Miklovky zberáme plasty do plastového vreca a vykladáme raz mesačne pri zvoze
separovaného odpadu. Fľaše od oleja treba odmastiť, alebo aspoň dobre zatiahnuť uzáver, inak znehodnotia
zvyšným olejom aj ostatné plasty!

PAPIER:
Papier, kartón a lepenka (rozrezaná,
aby zaberala čo najmenej
miesta), noviny, časopisy, zošity, baliaci papier, čistý papier od potravín, knihy bez väzby, kancelársky
papier, bločky z obchodov – všetok nie moc špinavý, nezamastený papier.
Nepatria sem: obaly od polotovarov v prášku (halušiek, pudingov, polievok, korenín), jednorázové
plienky...
Zber:
- v KBV Mesta zber do 1100 l kontajnerov s modrým poklopom a nápisom PAPIER, odvoz je 2x mesačne
- v IBV Miklovky a Kolačín slúži na zber papiera plastové vrece, ktoré vykladáme raz mesačne pri zvoze
separovaného odpadu.

SKLO:
- biele a farebné sklo, sklenené fľaše bez zátok a uzáverov, poháre od zaváranín ale bez
zaváranín, sklenené obaly, tabuľkové sklo, sklenené črepy. Sklo treba pred vhodením zbaviť
uzáveru, etikety nevadia.
Nepatrí sem:
keramika, kamenivo, porcelán, lepené a drôtované sklo, zrkadlá, žiarivky, TV obrazovky,
sklobetónové tvárnice, znečistené sklo... Najhoršie sú šálky a taniere (porcelán a keramika), pretože sa
ťažko zo skla vytrieďujú a spôsobujú závadnosť výrobkov z recyklovaného skla
Zber:
- KBV zber skla do 1100 l kontajnerov so zeleným poklopom a nápisom SKLO, odvoz je 1x mesačne
- v IBV Miklovky a Kolačín zberáme sklo buď do kontajnerov rovnakých, aké sú v meste, alebo do
plastových vriec, ktoré vykladáme raz mesačne pri zvoze separovaného odpadu.

KOVOVÉ OBALY:
- všetky konzervy, plechovky z nápojov, pretlakov, rybičiek, paštét a pod., hliníkové viečka z jogurtov,
smotán, šalátov, hliníkové obaly zo syrov, čokolád, alobal, hliníkové príbory, misky od potravín, kovové
viečka a uzávery od alko/nealko nápojov, kovové obaly z kozmetických výrobkov – sprejové nádobky, tuby
z pasty, farby na vlasy a pod. Pred odovzdaním prosím opláchnite – najmä rybičkové konzervy, pretože tie
potom voňajú potkanom a nevoňajú pracovníkom pri ich dotrieďovaní.
Zber:
- KBV: ukladajte do 120l/240 l plastových kontajnerov s nápisom KOVOVÉ OBALY, odvoz je 2x mesačne
- IBV Miklovky a Kolačín: ukladajte do plastového vreca a vykladajte v rámci zberu separovaného odpadu,
organizovaného raz mesačne.

TETRAPAKY

alebo odborne viacvrstvové kombinované obaly:
Sú to viacvrstvové obaly z vrstvy papiera, plastu a hliníka -obaly z trvanlivého
mlieka, smotán, dţúsov, krabicového vína – opláchnuté kvôli zápachu
Zber:
- V KBV sú kontajnery na zber tetrapakov s hnedým vekom (alebo celé hnedé)
s nápisom TETRAPAKY. Kde nie je nádoba na tetrapaky, vhadzujte ich do nádoby
na plasty, odvoz 2x mesačne
- V IBV Miklovky a Kolačín je vrecový zber do plastových vriec, vykladáme raz
mesačne pri zvoze separovaného odpadu.

OBJEMNÝ ODPAD:
- odpad, ktorý sa nezmestí do kontajnera – akékoľvek nábytky, koberce, dvere, matrace, pneumatiky
z osobných áut a pod.
Zber:
vykonáva sa 2x ročne (jarný a jesenný zvoz). V inom termíne môţete odovzdať objemný odpad bezplatne na
zbernom dvore. Uloţenie odpadu ku kontajnerom okrem termínu odvozu objemného odpadu je priestupkom,
nerobte to, veď chceme mať pekné mesto, nie?

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD:
- odpad zo stavebných úprav a udrţiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou nie podnikateľom, napr.: tehly, dlaţdice, obkladačky, umývadlá a WC misy, betón
alebo stavebná suť, na vykonanie ktorých sa podľa zákona nevyţaduje stavebné
povolenie, ani ohlasovacia povinnosť.
Zber:
Podľa zákona je limit na bezplatný odber 1m3 stavebného odpadu na osobu za rok. Treba ho vykladať buď pri
vývoze objemného odpadu, a to uskladnený vo vreciach, aby nedošlo k jeho vysypaniu a následnému
poškodeniu trávnika pri zvoze a aby ho bolo moţné naloţiť na zberové vozidlo. Lepšie je, ak tento odpad
doveziete na zberný dvor. Dôleţité je triediť odpady uţ priamo pri prerábkach – zvlášť ukladajte kachličky,
zvlášť tehly, betón – takto odovzdaný odpad môţe byť podrvený a recyklovaný, ak je odovzdaný
neroztriedený, musí skončiť na skládke, čo je drahšie a neekologické.

ELEKTROODPAD:
- všetky domáce spotrebiče: chladničky, mrazničky, televízory, rádiá, fény,
počítače s monitorom, tlačiarne, kopírky, kalkulačky, telefóny, elektronické
hračky, práčky, umývačky riadu, elektrické sporáky, mikrovlnky, vysávače,
ţehličky, kávovary, fritézy, šijacie stroje, vŕtačky...
Zber:
- bezplatne na zbernom dvore. Nevykladajte ich ku kontajnerom v rámci odvozu
objemného odpadu, aby nedošlo k ich poškodeniu neprispôsobivými občanmi a rôznymi „kutilmi“ a úniku
freónov a iných nebezpečných látok! Drobný elektroodpad môţete odovzdať aj na odd. ŢP na Mestskom
úrade.

NEBEZPEČNÝ ODPAD:
- má jednu a viac nebezpečných vlastností, ( výbušnosť, toxicita, oxidovateľnosť...) - ortuťové teplomery,
batérie z automobilov, neónové ţiarivky, zvyšky farieb, rozpúšťadiel, lakov, takisto aj obaly znečistené týmito
nebezpečnými látkami, motorové oleje, bandasky z olejov....
Zber:
- odovzdávajte bezplatne na zbernom dvore, nevykladajte ich ku kontajnerom v rámci odvozu objemného
odpadu, aby nedošlo k ich poškodeniu a úniku nebezpečných látok! Menšie batérie a ţiarivky, ţiarovky
môţete odovzdať aj na MsÚ Nová Dubnica, kde sú umiestnené špeciálne nádoby. Zberné nádoby na
monočlánky sú umiestnené aj v elektropredajniach v meste.

ZELENÝ ODPAD ZO ZÁHRAD:
Zber:
Kaţdý majiteľ (uţívateľ) záhrady je povinný odpad zo zelene skompostovať. Drevený odpad zo záhrad čiţe
konáre je moţné bezplatne odovzdať na zbernom dvore. 2x ročne (na jar a na jeseň) je zabezpečený odvoz
konárov zo záhradkárskych osád a od rodinných domov v IBV Miklovky a Kolačín. Je zakázané spaľovať
biologicky rozloţiteľný odpad a taktieţ ukladať ho do nádob určených na komunálny odpad.

JEDLÉ OLEJE:
Pouţité oleje z vysmáţania, fritovania v domácnosti, ich recykláciou sa vyrábajú biopalivá. Najlepšie je zlievať
ich do plastovej fľaše s uzáverom. Je vhodné nevylievať oleje do WC, pretoţe upchávajú kanalizačné prípojky.
Zber:
Odovzdávajte v PET fľašiach a pod, dobre uzatvorené, buď priamo na zbernom dvore, alebo doneste
na odd. ŢP na mestský úrad. V IBV Miklovky a Kolačín môţete jedlé oleje vyloţiť raz mesačne pri odvoze
triedeného odpadu.

TEXTIL:
Čo sem patrí: staré šatstvo, obuv, uteráky, utierky, posteľné prádlo a pod. - neznečistené
Zber:
- IBV Miklovky a Kolačín - môţete textil vyloţiť vo vreci v deň odvozu separovaného zberu
- priamo na zbernom dvore - tu môţete odovzdať aj detské oblečenie, hračky, príbory, kuchynské funkčné
náradie, športové potreby – odovzdávame ich napr. detskému domovu v Trenčíne, hrnce a matrace slúţia
opusteným psíkom, oblečenie bezdomovcom...
- do ţltých špeciálnych kontajnerov na parkovisku pri plavárni, alebo pri katolíckom kostole na ul. M.
Gorkého (odber zabezpečuje charitatívna organizácia Diakonie Broumov )

CHCETE SA ZBAVIŤ NIEČOHO, ČO JE
FUNKČNÉ A ŠKODA TO DAŤ DO ODPADU?
Na zbernom dvore postupne vytvárame tzv. miesto spätného odberu – to, čo
by sa ešte mohlo niekomu zísť – dobrý nábytok, stoličky, taniere, a pod.
oddeľujeme a ponúkame obyvateľom, ktorým sa tieto veci zídu. Takisto
vyhodené knihy tu v regáloch čakajú na svojich čitateľov. Tak ak potrebujete
niečo vyhodiť, alebo naopak, niečo by ste potrebovali, navštívte zberný dvor
alebo kontaktujte pracovníčky oddelenia ŢP na mestskom úrade,
dohodneme riešenie.

A ČO DODAŤ NA ZÁVER?
Svojím aktívnym prístupom k triedeniu zloţiek odpadu, dodrţiavaním termínov vykladania objemného
odpadu, vyuţívaním sluţieb zberného dvora môţe kaţdý prispieť k tomu, aby Nová Dubnica bola čistým a
príjemným mestom na bývanie.
Takisto nám môţete pomôcť vypátrať „narušiteľov“ – ak vidíte niekoho, ako zakladá čiernu skládku pri
kontajneroch alebo poškodzuje kontajnery, zavolajte nám, (ak nie mestskej polícii na bezplatné číslo
0800500159, tak Mgr. Bašnej, 0918323276), priestupky riešime najprv dohovorom, ide nám predovšetkým
o naučenie obyvateľov dodrţiavať pravidlá, nie o výber pokút. Bez spolupráce nás všetkých problém
čiernych skládok nevyriešime.
Takisto nahláste na odd. ţivotného prostredia, ak treba opraviť alebo vymeniť nádobu na odpad, vývozca
neodviezol odpad, zlý vzhľad stojiska na kontajnery a pod.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájajú do systému separovania odpadov v našom meste, vyuţívajú zberný dvor
na odovzdávanie objemných a nebezpečných odpadov - vďaka Vám je naše mesto NAŠE.

