
  
 

 

 

V Novej Dubnici triedime odpad v súlade so zákonom 

o odpadoch, preto Vás ako obyvateľov mesta opätovne vyzývame 

k dôslednému separovaniu odpadov. Ak ešte nie ste zapojení do 

systému separovaného zberu, požiadajte na MsÚ Nová Dubnica, odd. 

životného prostredia, o vydanie vriec na separovaný zber odpadu. Tieto 

vrecia sú určené na zber papiera, skla (ak nechcete dávať sklo do vreca, 

môžete ho vhodiť do najbližšieho kontajnera na zber skla, ktoré máme 

umiestnené aj v IBV Miklovky, aj v Kolačíne), plastov, tetrapakov 

a kovových obalov. Uskladnite si ich tam, kde to bude pre Vás 

najvhodnejšie. 
 

Zvoz separovaného odpadu v miestnej časti Miklovky, Dlhé Diely a 

Kolačín je zabezpečovaný raz mesačne, a to: 

 

❖ V UTOROK: ulice Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska, 

Farská, Pod Húštikom, Družobná, Kukučínova, Gagarinova, 

Gorkého, Svätoplukova, Májová, Svobodova, Kvetná, Tajovského, 

Kollárova, Ľ. Štúra, Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej, 

Sládkovičova 

 Termíny:  

9.1. 6.2. 6.3. 10.4. 15.5. 12.6. 10.7. 

7.8. 4.9. 2.10. 13.11. 11.12. 
 

❖ VO ŠTVRTOK: ulice Okružná, Krátka, Puškinova, Pod 

Dubovcom, Svoradova, Nerudova, M. Benku, B. Němcovej, 

Strážovská, Pod Bôrikom, + nové ulice na Dlhých Dieloch: Lipová, 

Slnečná, Javorová, Dubová, Dlhé Diely 

Termíny: 

11.1. 8.2. 8.3. 12.4. 17.5. 14.6. 12.7. 

9.8. 6.9. 4.10. 15.11. 13.12. 

 
Vrecia vykladajte vždy ráno v deň vývozu do 6:30 hod pred Váš dom ku 

ceste tak, aby nebránili cestnej premávke. Namiesto nich dostanete rovnaký 

počet prázdnych vriec. Ďakujeme, že sa zapojíte do systému separovaného 

zberu v našom meste a budete dodržiavať pravidlá „čo triediť, ako s tým 

nakladať a kedy von vykladať“ a prispejete tak k ochrane životného prostredia 

a čistoty v meste. V prípade, že Vám vrecia budú odcudzené, alebo Vám budú 

chýbať, na oddelení ŽP Vám vydáme ďalšie. 



 

 

 

 

Ako a čo triedime: 
Vrece určené na zber: Čo sem patrí: Čo sem nepatrí: 

ZBER PAPIERA – 

plastové vrece 

 

Papier a kartón – čistý, 

akékoľvek rozmery – aj 

malý kúsok papiera je 

papier 

Znečistený, mastný 

papier, použité detské 

jednorazové plienky! 

ZBER SKLA –  

Plastové vrece, alebo 

kontajnery na sklo so 

zeleným vekom 

Sklo akejkoľvek farby, 

veľkosti, tvaru - čisté 

Zrkadlá, porcelán, 

keramika, pohár 

kompótu s obsahom 

a kovovým viečkom... 

ZBER PLASTOV –  

Plastové vrece 

Umyté PET fľaše aj s 

uzáverom, fólie, 

kelímky, plastové obaly 

z aviváží, kozmetiky, 

čistiacich prostriedkov, 

polystyrén, plastové 

tašky a vrecká... 

Znečistené plasty, 

plasty so zvyškami 

obsahu, neumyté fľaše 

od oleja, použité 

jednorazové plienky, 

obaly z nebezpečných 

látok – farieb, 

motorového oleja 

ZBER 

TETRAPAKOV –  

Plastové vrece 

Umyté viacvrstvové 

kombinované obaly – 

tetrapaky z mlieka, 

džúsov, smotán 

Obaly so zvyškami 

nápojov 

ZBER KOVOVÝCH 

OBALOV –  

Plastové vrece 

Umyté kovové 

a hliníkové obaly 

z konzerv, plechovky 

z piva a iných nápojov, 

hliníkové viečka 

z jogurtov, alobal, iné 

kovové odpady,  

Obaly so zvyškami 

obsahu, elektronické 

zariadenia. 

ZBER TEXTILU 

Kontajner pri kostole 

Vrece s textilom 

môžete vyložiť pri 

zvoze separov. odpadu 

nepotrebné šatstvo čisté 

vo vreciach 

 

ZBER JEDLÉHO 

OLEJA 

 

Použitý jedlý olej 

(škoda ho vylievať do 

záchodu) v  

uzatvorených PET 

fľašiach 

 

  



 

 

 

 

Termín vývozu objemného odpadu  a konárov (budete včas 

informovaní aj rozhlasom a letáčikmi): 
 

Jarný zvoz objemného odpadu:  19.3.2018-23.3.2018 

Jarný zvoz konárov:   12.3.2018-16.3.2018  

Jesenný zvoz objemného odpadu:  17.9.2018-21.9.2018 

Jesenný zvoz konárov:  22.10.2018-26.10.2018 

 

          Pripomíname, že pre potreby novodubničanov je otvorený zberný 

dvor na ulici Topoľovej, kde môžu obyvatelia Novej Dubnice doviezť 

a bezplatne odovzdať akýkoľvek komunálny odpad vrátane šatstva na 

charitu, nebezpečný odpad, elektroodpad, objemný odpad, odpad zo 

zelene, konáre, použitý jedlý olej, a doniesť/prísť si vybrať knižky na 

čítanie.  Správca zberného dvora Vám pomôže pri odovzdaní odpadu. 

 

V prípade otázok, pripomienok (nebol Vám odvezený odpad, 

nemáte vrecia na separovanie a pod....) kontaktujte odd. životného 

prostredia MsÚ Nová Dubnica:  

     042/4433484 kl. 160, 161. Mobil: 0918 323 276. 

 

Vývoz zmesového komunálneho odpadu – teda toho, čo vám 

ostane po vytriedení separovaných zložiek – sa realizuje od rodinných 

domov vždy vo štvrtok*, je potrebné mať nádoby na odpad 

sprístupnené pre vývozcu odpadu! Platí zákaz ukladania odpadu zo 

zelene do nádoby na odpad. Odpad zo zelene je potrebné buď 

skompostovať na vlastnom pozemku, alebo doviezť na zberný dvor, kde 

ho odoberieme bezplatne. 

*(okrem nasledovných termínov:_zo 4.1.2018 presun na 5.1.2018;                 

z 5.7.2018 presun na 6.7.2018; z 30.8.2018 presun na 31.8.2018; z 

1.11.2018 na 31.10.2018), 

 

  Akékoľvek podozrenia na spáchanie priestupku (zakladanie 

čiernych skládok, spaľovanie odpadu, vykladanie objemného odpadu 

v inom ako mestom určenom termíne, ničenie kontajnerov...) ohláste 

Mestskej polícii na nonstop tel. č. 0905694455 alebo bezplatnej tzv. 

zelenej linke 0800500159. Ďakujeme. 

                             



 

 

 

 

 

Mestský úrad Nová Dubnica 
Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 

 

 

HARMONOGRAM VÝVOZU 

KOMUNÁLNEHO ODPADU 
 

2018 
PRE IBV MIKLOVKY, DLHÉ DIELY 

A KOLAČÍN 

 
OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA: 

Pondelok 7:00 – 16:00 

Utorok 7:00 – 16:00 

Streda  7:00 – 17:00 

Štvrtok 7:00 – 16:00 

Piatok 7:00 – 16:00 

Sobota 9:00 – 13:00 
 



 

 

 

 

 


