
Nakladanie s odpadmi v meste Nováky 

Tento leták má za úlohu občanov informovať o nakladaní s odpadmi na území mesta podľa 

Všeobecného záväzného nariadenia mesta Nováky č. 1/2008. Cieľom je oboznámiť občanov s druhmi 

odpadov s ktorými sa v meste nakladá, ako aj s termínmi vývozov jednotlivých druhov odpadov. 

Separované zložky z komunálneho odpadu: 

      Sem patria zložky vytriedené z komunálneho odpadu a to najmä: papier, sklo, plasty. Tieto 

odpady môžu občania ukladať do 1100l kontajnerov umiestnených v meste, alebo do plastových vriec 

pred svoje domy v čase vývozu. Termín vývozu týchto odpadov je pri 1100l kontajneroch 1x za dva 

týždne, alebo podľa potreby a u plastových vriec poslednú sobotu v mesiaci.  

Ďalej sa z komunálneho odpadu zbierajú obaly z kovov, kovy a pneumatiky. Tieto odpady môžu 

občania odovzdať priamo do zberného dvora odpadov. 

      Nebezpečné odpady sa odovzdávajú výhradne v zbernom dvore odpadov a sú to tieto 

odpady: 

Olovené batérie alebo iné batérie, farby a lepidlá, použité motorové a iné oleje a elektrotechnický 

odpad, do ktorého patria hlavne domáce spotrebiče, svietidlá a výbojky, počítače, obrazovky a iná 

elektronika, el. náradie a pod. 

      Odpady zo zelene: 

Tieto odpady sa nesmú miešať s komunálnymi odpadmi, preto sa triedia zvlášť na konáre z opilovania 

a zelený odpad, ukladajú sa na stanovištiach vedľa  veľkoobjemových kontajnerov vždy posledný 

víkend v kalendárnom mesiaci počas mesiacov marec až november . Jedná sa o konáre z opilovania 

stromov a ostatný odpad zo zelene.  

     Objemné odpady a stavebný odpad 

Tieto odpady sa ukladajú do veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených v meste na stanovištiach 

podľa harmonogramu. Mimo harmonogramu vývozu občan môže tieto odpady bezplatne uložiť 

v zbernom dvore odpadov max. však 1000kg, alebo 1m3 odpadu na domácnosť za kalendárny rok. 

Všetky hore uvedené druhy odpadov má občan možnosť odovzdať aj v zbernom dvore odpadov 
zriadenom v sídle firmy VEPOS, spol. s.r.o. počas pracovných dní v  mesiacoch apríl až október  v čase 
od 6:00 do 14:00 hod. , a v mesiacoch november až marec od 7:00 do 15:00 hod. . V dňoch streda 
a piatok je zberný dvor vždy otvorený do 16:00 hodiny. V mesiacoch apríl, máj, jún, september, 
október a november je zberný dvor otvorený každú sobotu v čase od 9:00 do 13:00 hodiny. 

 

Infolinka:  54 61 473, 54 61 475, 0905 619 068  


