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1.  Základné údaje programu obce 
  

1.1  Názov obce: Mesto Nová Dubnica 

1.2  Identifikačné číslo obce: 00317586 

1.3  Okres: Ilava 

1.4  Počet obyvateľov obce: 11371 (k 1.1.2014) 

           Z toho: Malý a Veľký Kolačín: 853 

     Nová Dubnica: 10518 

1.5  Rozloha katastrálneho územia obce: 1125 ha 

1.6  Obdobie, na ktoré sa program vydáva: 2011 - 2015 

 

2. Charakteristika súčasného stavu 

odpadového hospodárstva 

2.1  Druh, množstvo a zdroj komunálnych odpadov vzniknutých v obci 

v predchádzajúcom období s osobitným rozlíšením na zmesový komunálny odpad, 

drobný stavebný odpad a na vytriedené zložky komunálnych odpadov vrátane 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

 

V meste Nová Dubnica  v rokoch 2001-2005 bol zabezpečený zber a zhodnotenie, prípadne 

zneškodnenie nasledovných komunálnych odpadov:  

 

Rok 2001: údaje uvádzané v tonách (t) 

Kód 

odpadu 

Názov odpadu Kategória 

odpadu 

Odpad 

spolu 

Odpad zhodnotený Odpad zneškodnený 

materiálovo energeticky spaľovaním skládkovaním 

200301 Zmesový 

komunálny 

odpad 

O 1689,2    1689,2 

200307 Objemný odpad O 644,1    644,1 

 Drobný stavebný 

odpad 

O 0     

200101 Papier  O 12,94 12,94    

200102 Sklo O 13,3 13,3    

200139 Plasty O 0,9 0,9    

200140 Kovy O 3,9 3,9    

 Nebezpečné 

zložky 

N 1,6 1,6    

200201 Biologicky 

rozložiteľný 

odpad 

O 0     

Celkové množstvo komunálneho odpadu 2365,94 t 
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V roku 2001 bolo zneškodneného skládkovaním 98,6% komunálneho odpadu, a to na skládke 

UNIKOMAS a.s. Dubnica nad Váhom, zhodnoteného len 1,4% komunálneho odpadu. 

Triedené zloţky boli materiálovo zhodnotené. Mnoţstvá biologicky rozloţiteľného odpadu 

nie sú evidované. Údaje o mnoţstvách jednotlivých odpadov sú čerpané z ročného výkazu 

o komunálnom odpade z obce a z ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Nízka 

úroveň triedenia odpadov vyplýva z nedostatočného mnoţstva kontajnerov na triedený zber. 

Rok 2002: údaje uvádzané v tonách (t) 

Kód 

odpadu 

Názov odpadu Kategória 

odpadu 

Odpad 

spolu 

Odpad zhodnotený Odpad zneškodnený 

materiálovo energeticky spaľovaním skládkovaním 

200301 Zmesový 

komunálny 

odpad 

O 2734    2734 

200307 Objemný 

odpad 

O 0     

 Drobný 

stavebný 

odpad 

O 0     

200101 Papier  O 12,66 12,66    

200102 Sklo O 6,74 6,74    

200139 Plasty O 0 0    

200140 Kovy O 21,5 21,5    

 Nebezpečné 

zložky 

N 0     

200201 Biologicky 

rozložiteľný 

odpad 

O 0     

Celkové množstvo komunálneho odpadu 2774,9 t 

 

V roku 2002 bolo zneškodneného skládkovaním 98,5% komunálneho odpadu, a to na skládke 

UNIKOMAS a.s. Dubnica nad Váhom. Zvyšná časť odpadu – triedené zloţky bola 

materiálovo zhodnotená, triedených bolo  len 1,5% komunálnych odpadov. Došlo k nárastu 

celkového mnoţstva komunálnych odpadov, a to o vyše 400 t. Údaje o mnoţstvách 

jednotlivých odpadov sú čerpané z ročného výkazu o komunálnom odpade z obce a z ročného 

hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Neviedla sa evidencia objemného, ani drobného 

stavebného odpadu, ani biologicky rozloţiteľného odpadu. Úroveň triedenia odpadu sa oproti 

roku 2001 takmer nezmenila. 

Rok 2003: údaje uvádzané v tonách (t) 

Kód 

odpadu 

Názov odpadu Kateg. 

odpadu 

Odpad 

spolu 

Odpad zhodnotený Odpad zneškodnený 

materiálovo energeticky spaľovaním skládkovaním 

200301 Zmesový 

komunálny 

odpad 

O 2509,1    2509,1 

200307 Objemný 

odpad 

O 127,8    127,8 

 Drobný 

stavebný 

O 0     
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odpad 

200101 Papier  O 13,5 13,5    

200102 Sklo O 9,2 9,2    

200139 Plasty O 3,5 3,5    

200140 Kovy O 10,4 10,4    

 Nebezpečné 

zložky 

N 0     

200202 Zemina a 

kamenivo 

O 16    16 

200201 Biologicky 

rozložiteľný 

odpad 

O 0     

Celkové množstvo komunálneho odpadu 2689,5 t 

 

V roku 2003 bolo zneškodneného skládkovaním 98,6% komunálneho odpadu, a to na skládke 

UNIKOMAS a.s. Dubnica nad Váhom. Zvyšná časť odpadu – triedené zloţky bola 

materiálovo zhodnotená, triedených bolo len 1,4% komunálneho odpadu. Údaje o mnoţstvách 

jednotlivých odpadov sú čerpané z ročného výkazu o komunálnom odpade z obce a z ročného 

hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Celkové mnoţstvo komunálneho odpadu bolo 

o 85,4 t menšie ako v roku 2002, mierne však poklesla aj úroveň triedenia odpadu z 1,5% na 

1,4 %. Nedostatočné mnoţstvo kontajnerov na triedený zber odpadu a nevytvorený systém 

triedenia odpadov bol dôvodom nízkej miery triedenia odpadov. Absentuje vedenie evidencie 

pre biologicky rozloţiteľný odpad, drobný stavebný odpad. 

Rok 2004:  údaje uvádzané v tonách (t) 

Kód 

odpadu 

Názov odpadu Kateg. 

odpadu 

Odpad 

spolu 

Odpad zhodnotený Odpad zneškodnený 

materiálovo energeticky spaľovaním skládkovaním 

200301 Zmesový 

komunálny 

odpad 

O 2047,3    2047,3 

200307 Objemný 

odpad 

O 474,1    474,1 

 Drobný 

stavebný odpad 

O 0     

200101 Papier  O 21,5 21,5    

200102 Sklo O 31,6 31,6    

200139 Plasty O 5,6 5,6    

200140 Kovy O 17,1 17,1    

200121 Žiarivky a iný 

odpad  

obsahujúci 

ortuť 

N 0,06     

200127 Farby, 

tlačiarenské 

farby.... 

N 0,18     

200202 Zemina a 

kamenivo 

O 10    10 

200201 Biologicky 

rozložiteľný 

odpad 

O 0     

Celkové množstvo komunálneho odpadu 2607,44 t 
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V roku 20014 bolo zneškodneného skládkovaním 97,1% komunálneho odpadu, a to na 

skládke UNIKOMAS a.s. Dubnica nad Váhom. Zvyšná časť odpadu – triedené zloţky bola 

materiálovo zhodnotená, vytriedeného bolo len 2,9%, čo ale predstavuje oproti rokom 2001 – 

2003 mierny nárast. Pokleslo celkové mnoţstvo vytvoreného komunálneho odpadu o 82 ton 

oproti roku 2003. Evidovaný bol aj nebezpečný odpad, objemný odpad. Neviedla sa evidencia 

drobného stavebného odpadu a biologicky rozloţiteľného odpadu. Údaje o mnoţstvách 

jednotlivých odpadov sú čerpané z ročného výkazu o komunálnom odpade z obce a z ročného 

hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. 

Rok 2005: údaje uvádzané v tonách (t) 

Kód 

odpadu 

Názov odpadu Kateg. 

odpadu 

Odpad 

spolu 

Odpad zhodnotený Odpad zneškodnený 

materiálovo energeticky spaľovaním skládkovaním 

200301 Zmesový 

komunálny 

odpad 

O 2097,86    2097,86 

200307 Objemný 

odpad 

O 602,16    602,16 

 Drobný 

stavebný 

odpad 

O 0     

200101 Papier  O 37,34 37,34    

200139 Sklo O 51,04 51,04    

200139 Plasty O 10,72 10,72    

 Kovy O 1,36 1,36    

200133 Batérie N 1,15 1,15    

200135 Vyradené 

elektrické 

a elektronic. 

zariadenia 

N 4,81 4,81    

200201 Biologicky 

rozložiteľný 

odpad 

O 0     

Celkové množstvo komunálneho odpadu 2828 t 

 

V roku 2005 bolo zneškodneného skládkovaním 95,5% komunálneho odpadu, a to na skládke 

UNIKOMAS a.s. Dubnica nad Váhom. Zvyšná časť odpadu – triedené zloţky bola 

materiálovo zhodnotená, triedených bolo 4,5% komunálneho odpadu, čo predstavuje mierny 

nárast v triedení odpadov. Výrazne stúplo celkové mnoţstvo odpadu – o 201 t, a to z dôvodu 

nárastu mnoţstva objemného odpadu. Chýba evidencia drobného stavebného odpadu 

a biologicky rozloţiteľného odpadu. Údaje o mnoţstvách jednotlivých odpadov sú čerpané 

z ročného výkazu o komunálnom odpade z obce a z ročného hlásenia o vzniku odpadu 

a nakladaní s ním. Nízka úroveň triedenia odpadov odráţa nedostatočne vytvorený systém 

triedenia odpadov, najmä nízkeho počtu kontajnerov na triedený zber odpadu. Z plastov boli 

triedené len PET fľaše.   

2.2   Triedený zber komunálnych odpadov 

 PAPIER A LEPENKA, kód odpadu: 200101, kód nakladania: R3 
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Rok Množstvo  

celkom 

Zhodnotenie Zneškodnenie 

materiálovo energeticky Spaľovaním  skládkovaním 

2001 12,94 t 12,94 t 0 0 0 

2002 12,66 t 12,66 t 0 0 0 

2003 13,5 t 13,5 t 0 0 0 

2004 21,5 t 21,5 t 0 0 0 

2005 37,34 t 37,34 t 0 0 0 

 

        SKLO, kód odpadu: 200102, kód nakladania: R5 

Rok Množstvo  

celkom 

Zhodnotenie Zneškodnenie 

materiálovo energeticky Spaľovaním  skládkovaním 

2001 13,3 t 13,3 t 0 0 0 

2002 6,74 t 6,74 t 0 0 0 

2003 9,2 t 9,2 t 0 0 0 

2004 31,6 t 31,6 t 0 0 0 

2005 51,04 t 51,04 t 0 0 0 

 

       PLASTY, kód odpadu 200139, kód nakladania: R3 

Rok Množstvo  

celkom 

Zhodnotenie Zneškodnenie 

materiálovo energeticky Spaľovaním  skládkovaním 

2001 0,09 t 0,9 t 0 0 0 

2002 0 t 0 t 0 0 0 

2003 3,5 t 3,5 t 0 0 0 

2004 5,6 t 5,6 t 0 0 0 

2005 10,72 t 10,72 t 0 0 0 

 

      KOVY, kód odpadu 200140, kód nakladania: R4 

Rok Množstvo  

celkom 

Zhodnotenie Zneškodnenie 

materiálovo energeticky Spaľovaním  skládkovaním 

2001 3,9 t 3,9 t 0 0 0 

2002 21,5 t 21,5 t 0 0 0 

2003 10,4 t 10,4 t 0 0 0 

2004 17,1 t 17,1 t 0 0 0 

2005 1,362 t 1,36 t 0 0 0 

 

V triedenom zbere odpadov prevládal v rokoch 2001 – 2005 zber skla, ktorý má v meste dlhú 

tradíciu, ako aj spracovateľské kapacity v blízkosti –Vetropack Nemšová. Úroveň triedenia 

skla vzrástla z 13,3 t v roku 2001 na 51,04 t v roku 2005. Z plastov sa v tomto období triedili 

a odovzdávali na zhodnotenie len PET fľaše, úroveň ich triedenia stúpla od r. 2001 z 0,09 t na 

10,72 t v roku 2005. Triedenie papiera a lepenky bolo v období rokov 2001 – 2005 na nízkej 

úrovni, v roku 2001 bolo vytriedeného a zhodnoteného 12,94 t papiera a lepenky, v roku 2005 

37,34 t. Zber kovov má pomerne kolísavú úroveň, v rokoch 2001,2003 a 2005  bola  pomerne 

nízka, v rokoch 2002 a 2004 vyššia. Rozdielne hodnoty mohli byť spôsobené nedostatočnou 

evidenciu tohto odpadu. Kovové obaly sa netriedili, len ţelezný šrot. 
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3. Vyhodnotenie predchádzajúceho programu 

Vyhodnotenie plnenia cieľov stanovených v Programe odpadového hospodárstva 

mesta Nová Dubnica do roku 2005 
 

V Programe odpadového hospodárstva mesta Nová Dubnica do roku 2005, schválenom 

Obvodným úradom v Ilave – odborom ţivotného prostredia dňa 30.12.2002, boli stanovené 

nasledovné ciele v zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov: 

 

Ciele pre rok 2005: 
Kategórie a druhy 

odpadov 

Množstvo 

odpadov 

(t) 

Zhodnotenie 

materiálové 

(%) 

Zhodnotenie 

energetické  

(%) 

Zneškodnenie 

spaľovaním 

(%) 

Zneškodnenie 

skládkovaním 

(%)  

Iné 

(%) 

Nebezpečné 3,5 25 0 0 45 30 
Ostatné 2796,5 15 0 0 70 15 
spolu 2800  0 0 0 0 
Opotrebované  batérie 

a akumulátory 
1,5 95 0 0 0 5 

Odpadové oleje 0,5 80 20 0 0 0 
Opotrebované 

pneumatiky 
2,5 20 80 0 0 0 

Odpad z viacvrstvov. 

komb. materiálov 
3 18 10 0 72 0 

Elektronický šrot 0,5 50 0 0 15 35 
Odpad z PET 5 30 12 0 58 0 
Odpad z PE 0,5 60 0 0 40 0 
Odpad z PP 0 0 0 0 0 0 
Odpad z PS 0,2 60 0 0 40 0 
Odpad z PVC 1 50 6 0 44 0 
Odpady zo žiariviek  2 50 0 0 40 10 
Odpady z papiera 140 70 0 0 30 0 
Odpady zo skla 30 60 0 0 40 0 
Staré vozidlá 0 0 0 0 0 0 
Biologicky rozložiteľný 

odpad 
1800 20 15 0 65 0 

Cieľom pre rok 2005 bolo zabezpečiť 25%-tné materiálové zhodnotenie nebezpečného odpadu 

a 15%-tné materiálové zhodnotenie ostatného odpadu, z rozdelením na jednotlivé druhy odpadu 

tak, ako je uvedené v tabuľke vyššie. Predpokladalo sa, ţe v roku 2005 bude vytvoreného 

celkovo 2800 ton komunálneho odpadu. 

 

Plnenie stanovených cieľov v roku 2005: 
Kategórie a druhy 

odpadov 

Množstvo 

odpadov 

(t) 

Zhodnotenie 

materiálové 

( %) 

Zhodnotenie 

energetické 

(%) 

Zneškodnenie 

skládkovaním 

(%) 

Iné 

(%) 

Nebezpečné 5,96 100 0 0 0 
Ostatné 2822,04 4,3 0 95,7 0 
spolu 2828     
Opotrebované  batérie 

a akumulátory 
1,15 100 0 0 0 

Odpadové oleje 0 0 0 0 0 
Opotrebované 

pneumatiky 
0 0 0 0 0 

Odpad z viacvrstvov. 

komb. materiálov 
0 0 0 0 0 
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Elektronický šrot 4,81 100 0 0 0 
Odpad z PET 10,72 100 0 0 0 
Odpad z PE 0 0 0 0 0 
Odpad z PP 0 0 0 0 0 
Odpad z PS 0 0 0 0 0 
Odpad z PVC 0 0 0 0 0 
Odpady zo žiariviek 

(Hg) 
0 0 0 0 0 

Odpady z papiera 37,34 100 0 0 0 
Odpady zo skla 51,04 100 0 0 0 
Staré vozidlá 0 0 0 0 0 
Biologicky 

rozložiteľný odpad 
0 0 0 0 0 

V roku 2005 bol splnený záväzok mnoţstva materiálového zhodnotenia nebezpečných 

odpadov, nebol splnený cieľ v mnoţstve a zhodnotení opotrebovaných batérií a akumulátorov, 

odpadových olejov, opotrebovaných pneumatík, odpadu z viacvrstvových kombinovaných 

materiálov. Bol splnený cieľ mnoţstva zhodnoteného elektronického šrotu, ako aj odpadov z 

PET  a odpadov zo skla. Nebol splnený cieľ mnoţstva zhodnotených odpadov z PE, PP, PS, 

PVC, odpadov zo ţiariviek, odpadov z papiera, ani mnoţstva zhodnoteného biologicky 

rozloţiteľného odpadu. 

      

Rok 2005 – komunálne odpady:              

 Cieľ - v % Cieľ - v tonách Skutočnosť – 

v % 

Skutočnosť – 

v t 

Splnený cieľ 

Zhodnocovanie materiálové 15 390 4,5 105,06 nie 
Zhodnocovanie energeticky 5 130 0 0 nie 
Zneškodňovanie spaľovaním 0 0 0 0 áno 
Zneškodňovanie skládkovaním 80 2080 95,5 2700,02 nie 
celkom 100 2600 100 2828  

V roku 2005 bolo materiálovo zhodnotených 4,5% komunálnych odpadov, čiţe 105,06 t, čím 

nebol splnený cieľ  materiálovo zhodnotiť 15% komunálneho odpadu (čiţe 390 ton). 

Nesplnený bol cieľ energeticky zhodnotiť 5% komunálnych odpadov, ţiaden odpad nebol 

zhodnotený energeticky, nakoľko v regióne neboli dostupné zariadenia na energetické 

zhodnocovanie odpadu, takisto ani zneškodňovanie spaľovaním.  Skládkovaných bolo 95,5 % 

komunálnych odpadov, čiţe 2700,02 ton, čím nebol splnený cieľ zneškodňovania 

skládkovaním len 80% mnoţstva vytvorených komunálnych odpadov. 

 

Rok 2005 - biologicky rozložiteľné odpady:  

Množstvo 

BRKO 

Materiálové 

zhodnotenie 

Energetické 

zhodnotenie 

Skutočnosť – 

 materiálové zhodnotenie 

Skutočnosť- - 

energetické 

zhodnotenie 
v t v t v % v t v % 

1800 630 35 0 0 Cca 650 t  0 

 

Cieľ pre materiálové zhodnocovania biologicky rozloţiteľného komunálneho odpadu – a to 

odpadu zo zelene bol splnený, odpad zo zelene sa kompostoval na zbernom dvore, neviedla sa 

však evidencia mnoţstva tohto odpadu. Biologicky rozloţiteľný odpad  - odpad zo zelene však 

nebol zneškodňovaný skládkovaním, čím povaţujeme tento cieľ za splnený. 

 

V období rokov 2000-2005 pokračovalo mesto Nová Dubnica v separovanom zbere na celom 

území mesta za účelom zniţovania mnoţstva komunálnych odpadov, zneškodňovaných 

skládkovaním. Rozšírilo počet kontajnerov na triedený zber odpadu, aby sa zvýšilo zapojenie 

obyvateľov do triedenia odpadov. Letákmi a článkami  v miestnej tlači sa rozširovali medzi 
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obyvateľov mesta informácie o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta. 

Nebezpečné odpady, ktoré boli vytriedené z komunálneho odpadu, boli odovzdané na 

ekologické zneškodnenie oprávneným organizáciám v súlade s platným zákonom o odpadoch.    

 

V smernej časti programu (kapitola 4) boli stanovené 3 ciele: 

 

Cieľ č. 1 – zníţiť mnoţstvo nebezpečných odpadov v komunálnych odpadoch ukladaných na 

skládku pod 1% a zabezpečiť ich ekologické zneškodnenie 

Opatrenie:  

                 -  rekonštrukcia pôvodného zberného miesta v areáli vývozcu odpadu na vytriedený 

nebezpečný odpad z komunálneho odpadu 

- zaviesť jednotný systém zberu problémových zloţiek komunálnych odpadov 

v meste 

Plnenie: Na zbernom dvore bol vytvorený priestor – uzamknutý a prekrytý – na skladovanie 

nebezpečného odpadu, bol zakúpený špeciálny kontajner na zber autobatérií. Bol vytvorený 

systém zberu a vývozu nebezpečného odpadu – z rodinných domov sa vykonáva zber 

nebezpečného odpadu 2x ročne, od bytových domov 1x mesačne. Zároveň bol zberný dvor 

otvorený pre potreby odovzdávania zloţiek komunálnych odpadov občanom počas celého 

týţdňa okrem nedele. Na základe uvedeného pokladáme cieľ za splnený. 

 

Cieľ 2 – zvýšenie mnoţstva vyseparovaných zloţiek komunálnych odpadov tak, aby v roku 

2005 sa dosiahlo minimálne 30 kg vyseparovaného zberu na obyvateľa 

Opatrenie: 

- zvýšiť zapojenie obyvateľov do systému separovaného zberu rozšírením siete 

zberných nádob na území mesta, skvalitnenie zariadení na dotrieďovanie 

vyseparovaného zberu 

Plnenie: Do roku 2005 bol zvýšený počet zberných nádob na papier, sklo a plasty a separovaný 

zber vrecovým systémom v rodinných domoch mesta. V ročnom hlásení o komunálnom 

odpade z obce za rok 2005, zaslanému Štatistickému úradu SR je uvedené, ţe obyvatelia mesta 

Nová Dubnica vyseparovali 106,42 t zloţiek na zhodnotenie, čo však predstavuje necelých 10 

kg na obyvateľa. V ročnom hlásení však nie sú uvedené mnoţstvá zberového papiera, ktoré 

odovzdali ţiaci škôl zberným surovinám prostredníctvom školských zberov, a rovnako 

v hlásení nie je uvedené mnoţstvo skompostovaného biologicky rozloţiteľného odpadu 

z verejnej zelene. Preto mnoţstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa bolo reálne oveľa 

väčšie (cca 15 kg). V roku 2005 však cieľ zvýšenia mnoţstva vyseparovaných zloţiek 

komunálneho odpadu nebol splnený.  

        Uţ v roku 2006 bolo vyseparovaných spolu 206,93 t zloţiek  komunálneho odpadu, čo 

predstavuje takmer 18 kg vyseparovaných odpadov na obyvateľa a v roku 2007 563,92 t 

zloţiek komunálneho odpadu, čo predstavuje takmer 47 kg vyseparovaných odpadov na 

obyvateľa. 

 

Cieľ č. 3 – zabezpečiť materiálové zhodnotenie biologicky rozloţiteľných odpadov ukladaných 

na skládky 

Opatrenie: 

- zrekonštruovať jestvujúce miesto na ukladanie biologicky rozloţiteľných odpadov 

v areáli firmy TEKOS Nová Dubnica na kompostáreň, tak, aby spĺňala všetky 

podmienky, stanovené platnými právnymi úpravami.   

Plnenie: V areáli zberného dvora, ktorý bol v nájme spoločnosti TEKOS Nová Dubnica – 

vývozcu odpadu v meste, bolo vytvorené jednoduché obecné kompostovisko, kam sa ukladal 

všetok odpad z kosenia a hrabania plôch verejnej zelene, takţe biologicky rozloţiteľný odpad 

nebol vozený na skládku na zneškodnenie. Nová plocha obecného kompostoviska však v roku 
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2005 nebola vytvorená, takisto sa nezaviedla evidencia biologicky rozloţiteľného odpadu, 

ktorý bol ukladaný na zbernom dvore. Odpady zo zelene však neboli zneškodňované 

skládkovaním, čím povaţujeme tento cieľ za splnený. V súčasnosti mesto Nová Dubnica 

zabezpečuje kompostovanie odpadu zo zelene na obecnom kompostovisku, nachádzajúcom sa 

v blízkosti zberného dvora.  

 

 

4. Záväzná časť programu 
 

Program odpadového hospodárstva mesta Nová Dubnica vychádza z cieľov a účelu 

odpadového hospodárstva, ktoré sú stanovené zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch.  

 

Účelom odpadového hospodárstva je : 

Predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä :  

- rozvojom technológii šetriacich prírodné zdroje, 

- výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo moţno najmenej zvyšuje 

mnoţstvo odpadov a čo moţno najviac zniţuje znečisťovanie ţivotného prostredia, 

- vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch 

určených na zhodnocovanie. 

Zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi 
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je moţná alebo účelná prevencia 

vzniku odpadov. 

Využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je moţná prevencia vzniku odpadov alebo ich 

materiálové zhodnotenie. 

Zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim 

životné prostredie nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi, ak nie je moţná 

prevencia vzniku odpadov, ich materiálové alebo energetické zhodnotenie. 

Takisto Program odpadového hospodárstva mesta vychádza zo strategického dokumentu – 

Programu odpadového hospodárstva SR a Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho 

kraja. 
 

V tabuľke 4.1., uvedenej na strane 12, sú uvedené údaje o mnoţstve a druhu komunálnych 

odpadov, ktoré boli vytvorené v roku 2010, a stanovené ciele pre rok 2015 v oblasti tvorby 

odpadov a ich zhodnotenia, prípadne zneškodnenia. 

V roku 2010 je oproti roku 2005, ktorý bol cieľovým rokom pre predchádzajúci program 

obce, výrazná zmena v štruktúre a mnoţstve vytvorených komunálnych odpadov. Nárast 

celkového mnoţstva odpadov – 4493,39 t oproti 2828 t v roku 2005 je jednak z dôvodu 

nárastu triedenia odpadov, zlepšenia evidencie odpadov a zabezpečenia transparentného toku 

odpadu od pôvodcu odpadu cez drţiteľa odpadu aţ ku konečnému spracovateľovi 

zhodnotením alebo zneškodnením odpadu. Zhodnotených bolo v roku 2010 23,4% 

komunálnych odpadov oproti 4,5% komunálnych odpadov v roku 2005. Zavedený bol 

triedený zber papiera a lepenky, plastov, skla, viacvrstvových kombinovaných materiálov, 

kovových obalov. Oddelene boli zbierané aj nebezpečné odpady a opotrebované pneumatiky, 

viedla sa aj evidencia kompostovaného odpadu zo zelene – biologicky rozloţiteľného odpadu. 
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4.1 Predpokladaný vznik komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu, predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo 

východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu: 

 
  rok 2010 rok 2015 

 Kategórie a druhy 

odpadov 

Množstvo  odpadov Zhodnotenie Zneškodnenie  Množstvo 

odpadov 

Zhodnotenie Zneškodnenie  

   materiálové energetické spaľovaním skládkovaním Iné*  materiálové energetické spaľovaním skládkovaním Iné* 

 

  (t) % % % % % %  (t) % % % % % 

 Nebezpečné 48,015 1 88,7 0 0 11,3 0 40 85 0 0 15 0 

 Ostatné 4445,375 99 22,7 0 0 77,3 0 4260 40 0 0 60 0 

 Spolu 4493,39 100 23,4 0 0 76,6 0 4300 40,4 0 0 59,6 0 

              

1 Opotr. batérie a 

akumulátory 
1,82 100% 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 

2 Odpadové oleje 1,44 100% 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 
3 Opotrebované 

pneumatiky 
6,8 100% 0 0 0 0 10 100 0 0 0 0 

4 Odp.z viacvrstv. 

kombin. mat. 
17,81 100% 0 0 0 0 20 100 0 0 0 0 

5 Elektroodpad 36,3 100% 0 0 0 0 25 100 0 0 0 0 
6 Odpady z plastov 78,425 100% 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 
7 Odpady z ortuti 0,035 100% 0 0 0 0 0,05 100 0 0 0 0 
8 Odpady z papiera 315,153 100% 0 0 0 0 350 100 0 0 0 0 
9 Odpady zo skla 156,21 100% 0 0 0 0 170 100 0 0 0 0 

10 Staré vozidlá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 BRO 350 100% 0 0 0 0 500 100 0 0 0 0 

12 BRKO 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 

13 Odpady z obalov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Odpady s obsahom 

PCB 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Stavebné odpady 

a odpady z 

demolácií 

399,56 0 0 0 100 0 600 50 0 0 50 0 
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4.2. Ciele a opatrenia na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, opatrenia na 

zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov  a ich následného zhodnotenia 

a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

ukladaných na skládky odpadov 

 
4.2.1 Ciele  a opatrenia na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov:  

 Rok 2010 – v t Rok 2010 – v % Rok 2015 – v t Rok 2015 – v % 

Množstvo vzniknutých 

komunálnych odpadov 

4445,375 100 4300 100 

Množstvo 

zneškodňovaných 

komunálnych odpadov 

3405,16 76,6 2562,8 59,6 

Množstvo 

zhodnocovaných 

komunálnych odpadov 

1040,215 23,4 1737,2 40,4 

 

Cieľom je znížiť množstvo vzniknutých komunálnych odpadov o 3,3%, t.j. o 145 t, a to 

nasledovnými opatreniami: 

- Zaviesť v existujúcich priestoroch zberného dvora centrum opätovného 

pouţitia odpadu, v ktorom by boli sústredené vyuţiteľné, zachovalé kusy 

nábytku, knihy, oblečenie, hračky, športové potreby, prípadne iné predmety, 

o ktoré budú mať obyvatelia mesta záujem. Z tohto centra opätovného 

pouţitia si počas otváracích hodín zberného dvora budú môcť obyvatelia 

mesta bezplatne odobrať predmety, ktoré vyuţijú pre vlastnú potrebu.  

- Podporovať kompostovanie odpadu zo zelene na vlastných pozemkoch 

záhrad a dvorov rodinných domov obyvateľov mesta poskytovaním dostatku 

informácií o kompostovaní, ako aj prípadným príspevkom na nákup 

kompostérov a pod. 

- Podporovať odovzdávanie hračiek, oblečenia, kuchynských a športových 

potrieb charitatívnym organizáciám, zachovať dobrú spoluprácu s týmito 

organizáciami (Diakonie Broumov a pod). 

 

- Informačnou kampaňou zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov 

pri vyuţívaní vratných obalov, nebalených výrobkov a ďalších aktivitách, 

ktoré budú viesť k zniţovaniu celkového mnoţstva komunálnych odpadov. 

 

Pri stavebných prácach, zadávaných mestom Nová Dubnica, prednostne 

pouţívať vykopanú zeminu a kamenivo ako materiál, ktorý sa pouţije na 

účely výstavby v prirodzenom stave. 
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4.2.2 Ciele a opatrenia na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov 

a ich následného zhodnotenia 

  Rok 2010 – v t Rok 2015 – v t 

Množstvo vzniknutých komunálnych 

odpadov 

4445,375 4300 

Množstvo zhodnocovaných 

komunálnych odpadov 

1040,215 1737,2 

Vytriedené a zhodnotené odpady z 

papiera 

315,153 350 

Vytriedené a zhodnotené odpady z 

plastov 

78,425 100 

Vytriedené a zhodnotené odpady zo 

skla 

156,21 170 

Vytriedené a zhodnotené odpady 

z viacvrstvových kombinovaných 

obalov 

17,81 20 

Miera zhodnocovania odpadov  23,4% 40,4% 

 

Opatrenia na zvýšenie podielu triedeného zberu: 

- Umiestniť  pri všetkých bytových domoch na  stojiskách kontajnerov na 

komunálny odpad aj dostatočné počty kontajnerov na triedený zber papiera, 

plastov, skla, viacvrstvových kombinovaných obalov a kovových obalov. 

- Podporovať a organizovať zbery jednotlivých druhov triedených odpadov na 

školách, zvyšovať environmentálne povedomie u ţiakov rôznymi 

podujatiami a súťaţami. 

- Pravidelne informovať a vzdelávať obyvateľov mesta o triedení 

komunálnych odpadov, a to prostredníctvom  miestnej tlače, letákov 

a podujatí. 

- V individuálnej bytovej výstavbe optimalizovať spôsob triedeného zberu 

odpadov tak, aby bolo zapojenie obyvateľov čo najväčšie. 

 

4.2.3. Ciele a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov 

ukladaných na skládky odpadov. 

V zmysle poţiadaviek novej rámcovej smernice o odpade pre biologické odpady sú stanovené 

nasledovné ciele: 

- zaviesť separovaný zber biologických odpadov s cieľom vykonávať kompostovanie alebo 

anaeróbne spracovanie odpadu, v prípade odpadov z potravín zabezpečiť zhodnotenie 90% 

vzniknutých odpadov a z toho 80% vyuţiť na výrobu bioplynu a 20% na výrobu kompostu 

- spracúvať biologický odpad spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany ţivotného 

prostredia. 
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Z týchto požiadaviek vyplýva stanovený cieľ: 

Do roku 2015 zníţiť mnoţstvo skládkovaných biologicky rozloţiteľných komunálnych 

odpadov na 45% z celkovej hmotnosti biologicky rozloţiteľných komunálnych odpadov 

vzniknutých v roku 1995. 

Opatrenia:  

- Podporovať komunitné kompostovanie a záhradné kompostovanie na 

pozemkoch obyvateľov mesta Nová Dubnica, v areáloch školských 

zariadení, iných objektoch... 

- Spolupracovať s okolitými bioplynovými stanicami a zhodnocovať vhodné 

druhy biologických odpadov, najmä odpadov zo zelene (pokosená tráva) 

výrobou bioplynu v týchto staniciach (napr. v Trenčianskej Teplej). 

- Časť odpadu zo zelene – konáre z údrţby drevín a krov odovzdávať na 

zhodnotenie výrobcovi drevnej štiepky, ktorý zásobuje miestny centrálny 

tepelný zdroj. 

- Informačnými kampaňami podporovať a viesť obyvateľov ku 

kompostovaniu časti kuchynských biologicky rozloţiteľných odpadov – 

surových zvyškov z ovocia a zeleniny, vzniknutých pri príprave jedla. 

- Spolupracovať a podporovať školské jedálenské zariadenia pri 

zabezpečovaní takého nakladania s biologicky rozloţiteľným kuchynským 

a reštauračným odpadom, ktoré umoţní čo najväčší podiel zhodnocovania 

tohto druhu komunálnych odpadov. 

- Viesť evidenciu odpadov takým spôsobom, aby boli zrejmé mnoţstvá 

vytvoreného biologicky rozloţiteľného odpadu a spôsob nakladania s ním. 

4.3. Údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov. 

Mesto Nová Dubnica zodpovedá v zmysle §39 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch za 

nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zabezpečuje zber 

a prepravu týchto odpadov na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečuje zberné 

nádoby, separovaný zber odpadov, zber a prepravu objemných odpadov, drobných 

stavebných odpadov a nebezpečných odpadov.  

V rámci plnenia týchto povinností má mesto uzatvorené zmluvy na zber a prepravu odpadov, 

na zneškodňovanie odpadu na skládkach a na zhodnocovanie jednotlivých druhov odpadov. 

Mesto prevádzkuje zberný dvor a mestské kompostovisko, na ktorých zabezpečuje triedenie 

všetkých druhov odpadov vrátane nebezpečných odpadov a kompostuje časť odpadu zo 

zelene. V rámci rozvoja odpadového hospodárstva a najmä triedenia odpadov bola vytvorená 

na zbernom dvore v roku 2008 aj chránená dielňa, ktorá ku dnešnému dňu zamestnáva 18 

pracovníkov, z toho 12 pracovníkov so zníţenou pracovnou schopnosťou. Títo pracovníci 

zabezpečujú dotrieďovanie papiera a lepenky, plastov, kovových obalov, viacvrstvových 

kombinovaných obalov, skla a ostatných zloţiek komunálneho odpadu. Od roku 2007 sa 

triedi okrem papiera, skla a plastov aj kovové obaly a viacvrstvové kombinované obaly (v 

nadväznosti na dotáciu z Recyklačného fondu), okrem týchto komodít sa triedia kovy, 

elektroodpad, nebezpečný odpad, opotrebované pneumatiky, drevo, textil, drobný stavebný 

odpad, odpad zo zelene... Vývoz nádob na odpad vrátane nádob na triedený odpad, prepravu 
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odpadu na zhodnotenie či zneškodnenie zabezpečuje pre mesto spoločnosť TEKOS Nová 

Dubnica s.r.o., ktorá je v 100% vlastníctve mesta.   

 

Zber a vývoz komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa realizuje na základe 

zmluvy spoločnosťou TEKOS Nová Dubnica s.r.o.  podľa schváleného zvozového kalendára, 

ktorý je stanovený mestom Nová Dubnica nasledovne: 

 zber komunálneho odpadu v IBV mesta do 110 l nádob v počte 950 ks, vývoz 1x 

týţdenne 

 zber komunálneho odpadu v KBV do 1 110 l nádob v počte 224 ks, vývoz 2x 

týţdenne  

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

 konáre z IBV a záhradkárskych osád – 2x ročne – tzv. jarný a jesenný vývoz 

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

stanoveného vývozného kalendára, zbiera sa papier a lepenka, plasty, viacvrstvové 

kombinované obaly, kovové obaly a sklo. Pri rodinných domoch sú rozmiestnené aj 

kontajnery na sklo, takţe obyvatelia IBV si môţu vybrať prijateľnejší spôsob 

odovzdávania skla 

 separovaný zber v časti KBV do 1 100 l nádob s úpravou na separovaný zber 

odpadov: plasty   1x za 14 dní, papier 1x za 14 dní, sklo 1x v kalendárnom mesiaci, 

kovové obaly a viacvrstvové kombinované obaly 2 x mesačne (nádoby s rôznym 

objemom – 1100 l, 660 l, 240 l, 110 l (131 ks kontajnerov na plasty, 135 kontajnerov 

na papier a lepenku, 96 ks kontajnerov na sklo, 39 ks kontajnerov na viacvrstvové 

kombinované obaly, 59 ks kontajnerov na kovové obaly) 

 

Okrem tohto spôsobu zberu jednotlivých druhov komunálnych odpadov je moţné celoročne 

odovzdávať všetky druhy komunálnych odpadov a drobné stavebné odpady na zbernom dvore 

mesta Nová Dubnica, ktorý je pre potreby občanov otvorený 6 dní v týţdni, komunálne 

odpady odovzdávajú bezplatne a drobné stavebné odpady bezplatne do mnoţstva 1m
3
 na 

osobu a rok. Mesto Nová Dubnica zabezpečuje na jar a jeseň kaţdoročne likvidáciu čiernych 

skládok na území mesta. 

 

Charakteristika existujúcich zmluvných vzťahov zabezpečujúcich optimálne toky v 

procese nakladania s odpadmi  

 

Zber, vývoz a preprava komunálneho odpadu: TEKOS Nová Dubnica s.r.o. 

Odber papiera a lepenky na zhodnotenie: Zberné suroviny a.s. Ţilina, SAGI s.r.o. Ţilina, 

Falc.com s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 

Odber sklených črepov na zhodnotenie: zmluva so spoločnosťou Vetropack Nemšová 

s.r.o., Marius Pedersen a.s. Trenčín 

Odber plastov na zhodnotenie: zmluvy s odberateľmi: General Plastic s.r.o. Kolárovo, 

Transform Recykling a.s. Ţiar nad Hronom, Myjavská obchodná agentúra a.s. Myjava, 

Strojmast s.r.o. Lúky, Falc.com s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 

Odber kovových obalov na zhodnotenie: zmluva so spoločnosťou TAVAL Ľubotice s.r.o., 

Zberné suroviny a.s.  Ţilina 

Odber viacvrstvových kombinovaných obalov na zhodnotenie: zmluva so spoločnosťou 

Kuruc Company s.r.o. Veľké Lovce 

Odber kovov na zhodnotenie: zmluva so spoločnosťou Zberné suroviny a.s. Ţilina 

Odber opotrebovaných pneumatík na zhodnotenie: V.O.D.S.  a.s. Košice 

Odber dreva a obalov z dreva na zhodnotenie: spoločnosť Altgas s.r.o. Dubnica nad 

Váhom, BIOPALIVO a.s. Dubnica nad Váhom 



Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015 

Mesto Nová Dubnica   

 17 

Odber elektroodpadu na zhodnotenie: zmluva so spoločnosťou Metal Servis recycling 

s.r.o. Banská Bystrica, ASEKOL SK s.r.o. Bratislava 

Odber stavebného odpadu na zhodnotenie: CND plus s.r.o. Ilava, REKSTON s.r.o. Ilava 

Odber nebezpečného odpadu na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie: zmluva so 

spoločnosťou A.S.A. Slovensko spol. s r.o. a  autobatérií so spoločnosťou AKU-TRANS s.r.o. 

Nitra 

Odber jedlých olejov na zhodnotenie: INTA s.r.o. Trenčín 

 

Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu: zmluva so spoločnosťou Unikomas a.s. 

Dubnica nad Váhom, a so spoločnosťou Borina Ekos s.r.o. Livinské Opatovce, so 

spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.  

 

4.4       Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere 

komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že 

obal je možné zhodnotiť 

Opatrenia: 

- informovať raz ročne v miestnej tlači o význame značiek na obaloch, ktoré 

znamenajú, ţe obal je moţné zhodnotiť 

- celoročne na nástenke odd. ŢP na Mestskom úrade zverejniť značky na 

obaloch s ich vysvetlením 

- na prednáškach v školách informovať a vysvetľovať, čo znamenajú značky 

na obaloch 

- v rámci článkov publikovaných na webstránke mesta a v miestnej tlači 

informovať obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov 

 

5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU 

5.1. Údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o potrebe 

ich budovania  

Mesto Nová Dubnica  má v súčasnosti  pre nakladanie s triedenými druhmi odpadov 

k dispozícii nasledovné technologické zariadenia vo svojom vlastníctve: 

- mostová váha Tenzona typ TEN CN 46400104s nosnosťou do 40t 

- triediaca linka P3,8/TP8 

- paketovací lis EKOPACK A 300.2 

- hydraulický lis EKOPACK 50 s 3 komorami 

- Vysokozdviţný vozík HELI VD 35 s výkonom motora 45 kW 

- 2 výklopné kontajnery s objemom 1000 l a 1200 l 

- Lyţica na manipuláciu s materiálom  

- 10 ks Veľkokapacitné vaňové kontajnery s objemom 5,5-7 m
3
 

-  4 celozvárané kontajnery typu ABROLL objem 22 m
3
 (1 otvorený, 3 zatvorené) 

- 1 ks štiepkovač za traktor s moţnosťou drvenia konárov s priemerom do 15 cm 
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Vo vlastníctve spoločnosti TEKOS Nová Dubnica s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je Mesto 

Nová Dubnica sú nasledovné stroje, ktoré sú určené na vývoz odpadu  v meste a jeho 

prepravu na zberný dvor a zhodnotiteľom: 

 

  

Položka ks 

Zetor 6748, Zetor 6945 2 

Zetor 7245 1 

LIAZ 110.491 (LIAZ RN) 1 

Traktor kolový 7011 1 

Liaz RN 1 

RENAULT  Premium 1 

Kontajner VKK 7 

BOBR 7809 1 

BOBR 8098 1 

BOBR KUKA 1 

Multicar M2510 1 

CAT 428C - traktorbager 1 

Hákový kontajner LIAZ 158 1 

Locust 750 – šmykový nakladač 1 

 

Zberný dvor je v súčasnosti vybavený technicky tak, ţe je schopný spracovať mnoţstvo 

odpadu, ktoré  vzniká na území mesta. Lisy, triediaca linka a vysokozdviţný vozík spolu 

s výklopnými kontajnermi a násypnou lyţicou svojimi parametrami postačujú na spracovanie 

triedených komodít. Zberný dvor má dostatočný priestor na skladovanie, dotrieďovanie 

a manipuláciu s odpadom. Mesto Nová Dubnica nemá záujem budovať spracovateľské 

zariadenia,  komunálne odpady sú umiestňované v spracovateľských zariadeniach, ktoré sa 

nachádzajú v regióne.  

 

5.2. Využitie kampaní, ich počet a charakter na zvyšovanie povedomia obyvateľov 

v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, o potrebe triedeného zberu komunálnych 

odpadov, o prínose jeho zhodnocovania a o negatívach jeho zneškodňovania. 

Práca s deťmi a mládežou: 

- Pokračovať v kaţdoročnej súťaţi škôl v zbere kovových obalov a viacvrstvových 

kombinovaných obalov 
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- Vykonávanie prednášok na školách o triedení odpadu a o systéme nakladania 

s komunálnymi odpadmi v meste Nová Dubnica 

- Organizovanie podujatí – čistenie lesa a studničiek – kaţdoročná akcia na jar 

- Kaţdoročné podujatie Deň otvorených dverí na zbernom dvore, ktoré sa koná ku Dňu 

Zeme 

- Spolupráca s mimovládnymi organizáciami, ktoré realizujú environmentálnu výchovu  

- Podpora triedenia odpadov priamo v školách darovaním setov odpadových nádob na 

triedený zber 

 

Práca s občanmi: 

- V mesačníku Novodubnické zvesti v kaţdom čísle okrem informácie o otváracích 

hodinách zberného dvora a aktuálnych termínoch vývozu odpadu informovať aj 

o pozitívach triedenia komunálnych odpadov, negatívnych dôsledkov skládkovania 

odpadov, problémoch pri triedení jednotlivých druhov odpadov a pod. 

- Na nástenke pred oddelením ŢP na Mestskom úrade, vo vývesnej tabuli na Mierovom 

námestí a na ulici Topoľovej pred zberným dvorom informovať obyvateľov 

o všetkých dôleţitých aktuálnych témach v oblasti nakladania s odpadmi 

- Kaţdoročne organizovať podujatie  - čistenie lesa  v spolupráci s miestnymi 

aktivistami 

- Spolupracovať so zástupcami vlastníkov bytov pri šírení informácií o systéme 

nakladania s odpadmi, o aktuálnych termínoch vývozu odpadu a pod 

- Spracovať kaţdoročne a distribuovať do všetkých rodinných domov harmonogram 

vývozu odpadov pre časť IBV 

- Pred kaţdým jarným a jesenným vývozom konárov a objemného odpadu informovať 

občanov prostredníctvom vytvorených letáčikov, článkami v miestnej tlači, na 

webstránke mesta, vo vývesných tabuliach a pod. 

- Raz ročne vytvoriť a distribuovať do domácností tzv. Zelené zvesti – noviny 

o systéme nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Nová Dubnica pre daný rok 

- Pozývať obyvateľov na kaţdoročné podujatie Deň otvorených dverí na zbernom dvore 

 

 

6.   INÉ 

 

6.1. Potvrdenie spracovateľa údajov:  

Spracovateľ programu: Mgr. Katarína Bašná, MsÚ Nová Dubnica 

 

6.2. Potvrdzujem správnosť údajov svojim podpisom: 

 

 

                                                                             Ing. Peter Marušinec 

                                                                       primátor mesta Nová Dubnica 
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7.  PRÍLOHOVÁ ČASŤ 

 

Rozhodnutia správnych orgánov vydané mestu vo veci odpadov 

Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva – kontroly 

neboli vykonané 

 

 

 

 

 

  

 


