KALENDÁR
VÝVOZU KOMUNÁLNEHO
ODPADU V ROKU 2019
PRE IBV MIKLOVKY, DLHÉ DIELY A KOLAČÍN
V Novej Dubnici triedime odpad v súlade so zákonom o odpadoch, našou snahou je triedením odpadu znížiť
množstvo odpadu, ktorý sa vozí na skládku. Okrem ekologických dôvodov má triedenie a recyklácia odpadu
aj ekonomický dôvod, pretože od roku 2019 pristupuje Slovensko k výraznému rastu poplatku na skládkach
odpadov. Preto opätovne vyzývame k dôslednému triedeniu odpadov. Pre obyvateľov rodinných domov
predkladáme malý manuál nakladania s odpadmi, aby vedeli, „kam s čím“:

TRIEDENÝ VRECOVÝ ZBER:
do vriec triedime plasty, papier, kovy, tetrapaky a sklo, odvoz 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:
8.1. 5.2.

5.3.

2.4.

14.5. 11.6. 9.7.

6.8.

3.9.

1.10. 12.11. 10.12.

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:

10.1. 7.2.

7.3.

4.4.

16.5. 13.6. 11.7. 8.8.

5.9.

3.10. 14.11. 12.12.

Vrecia s triedeným odpadom (každú zložku treba triediť do vreca zvlášť, nemiešame papier s plastmi
a pod!) vykladáme vždy ráno v deň vývozu do 6:30 hod pred dom k ceste tak, aby nebránili cestnej
premávke. Vrecia zaviažme, aby sa ich obsah nevysýpal pri manipulácii a odvoze. Namiesto nich dostanete
rovnaký počet prázdnych vriec. V prípade, ak Vám vrecia budú odcudzené, alebo Vám budú chýbať, na
oddelení ŽP Vám vydáme ďalšie.

ZBER ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU:
– pozor, zmesový odpad je zvyškový odpad po vytriedení všetkých triedených zložiek odpadu a nie odpad,
ktorý sa nám nechcelo triediť. Zákony Slovenska a EÚ prikazujú triediť každému!

POZOR, ZMENA! Vývoz od rodinných domov v roku 2019 bude len 2x mesačne, a to
každý párny štvrtok (t. j. v 2., 4., 6.-tom týždni atď, cez Vianoce a Veľkú noc bude vývoz posilnený aj
v nepárnom týždni. Vývoz namiesto sviatku 26.12.2019 bude vykonaný v piatok 27.12.2019). Odpadové
nádoby je treba vyložiť zo svojho pozemku na prístupné miesto. Ak bude v nádobe odpad zo záhrady –
tráva, lístie, burina, jablká a pod, nebude vyvezená!

Ako a čo triedime:
Čo sem patrí:
Papier, noviny, letáky, zošity, knihy, krabice a krabičky, kartón – všetky tvary
a veľkosti, nie mastné!
Veľké kusy kartónov môžete v krabici alebo zviazané vyložiť aj bez vreca.
ZBER SKLA
Sklo akejkoľvek farby, veľkosti, tvaru – prázdne sklené obaly bez obsahu, tabuľové
sklo
NIE: Zrkadlá, porcelán, keramika, varné sklo, mriežkované sklo
V IBV Miklovky sú na sklo aj kontajnery so zeleným vekom – sklo môžete vhadzovať
aj tam.
ZBER PLASTOV Prázdne stlačené PET fľaše aj s uzáverom (fľašu od oleja opláchnite a zatvorte!), fólie,
igelity, opláchnuté kelímky, plastové obaly z aviváží, drogérie, kozmetiky, čistiacich
prostriedkov, polystyrén, plastové tašky a vrecká, tvrdé plasty – hračky, kvetináče,
bandasky, vedrá, bedničky...
ZBER
opláchnuté prázdne viacvrstvové kombinované obaly – tetrapaky z mlieka, džúsov,
TETRAPAKOV smotán.
Vrece na:
ZBER PAPIERA

ZBER
KOVOVÝCH
OBALOV
ZBER JEDLÉHO
OLEJA

Opláchnuté prázdne kovové a hliníkové konzervy a plechovky, hliníkové viečka
z jogurtov, viečka z piva a podobných nápojov, alobal, iné rôzne kovové odpady.
Použitý jedlý olej (škoda ho vylievať do záchodu) v uzatvorených PET fľašiach alebo
sklených zatváracích pohároch vyložte k vreciam s triedeným odpadom.

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU, KONÁROV: termín odvozu priamo
od rodinných domov bude zverejnený v Novodubnických
www.novadubnica.eu . Inak celoročne dovezte na zberný dvor.

zvestiach,

na

webstránke

mesta:

ZBER ŠATSTVA, OBUVI, HRAČIEK

pre charitu vkladajte do veľkého
žltého kontajnera na šatstvo pri kostole, alebo na Okružnej ulici nad cirkevnou školou, alebo dovezte na
zberný dvor.

ZBERNÝ DVOR: slúži pre novodubničanov na bezplatné odovzdanie TRIEDENÝCH zložiek
odpadu - papiera, plastov, skla, kovov, tetrapakov, šatstva na charitu, nebezpečného odpadu, elektroodpadu,
objemného odpadu, odpadu zo zelene, konárov, použitého jedlého oleja. Spoplatnené je odovzdanie
drobného stavebného odpadu. Správca zberného dvora Vás usmerní pri odovzdaní odpadu. Neodoberáme
zmesový komunálny odpad, ten patrí do kontajnerov v mieste bydliska.

OTVÁRACIE
HODINY
ZBERNÉHO DVORA:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

KONTAKTUJTE NÁS:
MsÚ, odd. životného prostredia:
042/4433484 kl. 160, 161
mobil: 0918 323 276
Mestská polícia: nonstop 0905694455,
bezplatná linka 0800500159

7:00 – 16:00
7:00 – 16:00
7:00 – 17:00
7:00 – 16:00
7:00 – 16:00
9:00 – 13:00
Vyriešime:
akékoľvek otázky, podnety vo veci nakladania s odpadmi, ak
potrebujete informácie o zbernom dvore alebo o odpadoch,
výmenu odpadových nádob a pod.
podozrenia na spáchanie priestupku (zakladanie čiernych
skládok, spaľovanie odpadu, vykladanie objemného odpadu
v inom ako mestom určenom termíne, ničenie kontajnerov)

