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Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom vo veciach územnej samosprávy podľa ust. § 6 

ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s ust. § 81 ods. 8  zákona  č.  79/2015 Z.z.. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o odpadoch“)  

 

v y d á v a 

 

D O D A T O K  č. 1 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom   

č.  1 / 2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom   

  
 

Článok 1  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom sa mení a dopĺňa takto:  

 

 

1. V článku 15 ods. 5 na konci sa pripája táto veta: „Zberné vrecia zodpovedajúce systému triedeného 

zberu majú potlač s názvom druhu odpadu, pre ktorý sú určené a údajmi o tom, aký druh odpadu je 

možné do vriec uložiť“.  

 

2. V článku 15 ods. 6 sa ruší celé znenie a nahrádza sa novým znením:  

 

„Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi sa 

v meste realizuje  nasledovne:  

 

a) v komplexnej bytovej výstavbe:  

- papier – zberné nádoby modrej farby alebo polopodzemné kontajnery s modrým otvorom  

- plasty – zberné nádoby žltej farby alebo polopodzemné kontajnery so žltým otvorom  

- sklo – zberné nádoby zelenej farby alebo polopodzemné kontajnery so zeleným otvorom  

- kovové obaly (plechovky) –  spoločný zber do žltých nádob určených na plasty (zber spolu s plastami) 

- kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky, VKM) – spoločný zber do žltých nádob určených na 

plasty (zber spolu s plastami) 

 

Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa v komplexnej bytovej výstavbe pri triedenom zbere považuje 

miesto zberu zmesového odpadu, ktoré je vzdialené najviac 150 m od bydliska obyvateľa.  

 

b) v individuálnej bytovej výstavbe:  

- papier – zberné vrecia modrej farby  pridelené každému rodinnému domu  

- plasty – zberné vrecia žltej farby pridelené každému rodinnému domu 

- sklo – zberné nádoby zelenej farby rozmiestnené v uliciach   

- kovové obaly (plechovky) –  spoločný zber do žltých vriec určených na plasty (zber spolu s plastmi) 

- kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky, VKM) – spoločný zber do žltých vriec určených na 

plasty (zber spolu s plastmi).  
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Za primeranú donáškovú vzdialenosť v individuálnej bytovej výstavbe pri triedenom zbere papiera, 

plastov, obalov z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky sa považuje vzdialenosť 0 m od bydliska 

obyvateľa a pri triedenom zbere skla sa považuje vzdialenosť do 150 m od bydliska obyvateľa.“  

 

3. V článku 15 ods. 8 sa ruší celé znenie a nahrádza sa novým znením:  

„Odpad do zberných nádob a zberných vriec treba ukladať rozložený, stlačený, uložený v čo 

najmenšom objeme, aby boli nádoby a vrecia využívané čo najefektívnejšie a neboli zbytočne 

preplnené“.   

 

4. V článku 15 ods. 11 sa vypúšťa.  

 

5. V článku 15 doterajší ods. 12 sa označuje ako ods. 11.  

 

6. V článku 24 ods. 1 písm. d) bod 1 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovami „troch“ a na konci sa dopĺňa 

nová tabuľka  Stojisko 3 

 

Skladba stojiska 
Zmesový odpad 

5 m3 

Papier 

5 m3 

Plasty 

5 m3 

Sklo 

3 m3 

Stojisko 3 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks 

Lokalizácia stojiska: pozemok parc.č. 4915/1  k.ú. NMnV 

 

7. Príloha č. 2.1. vrátane nadpisu znie:  

 

2.1. TRIEDENÝ ZBER PAPIERA (katalógové číslo 20 01 01 – papier a lepenka) 

 

Komplexná bytová výstavba (bytové domy):  

- zber do označených 240 l alebo 1100 l zberných nádob modrej farby alebo polopodzemných 

kontajnerov s modrým otvorom 

- vývoz zberných nádob minimálne 1 x  týždenne 

- operatívny harmonogram vývozu zberných nádob vedie organizácia poverená zberom 

 

Individuálna bytová výstavba (rodinné domy):  

- zber do označených zberných vriec modrej farby, ktoré budú distribuované do rodinných domov 

- distribúciu zberných vriec do rodinných domov zabezpečuje organizácia poverená zberom 

- frekvencia zberu zberných vriec 1 x mesačne 

- zberné vrece treba zviazané vyložiť v deň vývozu na verejne prístupné miesto pred rodinný dom 

- operatívny harmonogram zberu zberných vriec vedie organizácia poverená zberom, ktorá zabezpečí 

informovanie obyvateľov o termínoch zberu 

 

Tento odpad môžu občania mesta odovzdávať aj v zberovom dvore na Banskej ulici. Náklady na dopravu do 

zberového dvora si pôvodca odpadu hradí sám.  

 

Patria sem:   

noviny, časopisy, zošity, pohľadnice, znehodnotené knihy bez tvrdej väzby,  papierové obaly od potravín, 

letáky, katalógy, kartón, lepenka, papierové krabice, kancelársky papier, kartónové obaly od vajíčok a pod. 

 

Nepatria sem:   

mastný papier, silne znečistený papier, papier znehodnotený farbou, olejom, zvyškami potravín, použité 

tapety, papier, na ktorom je lepiaca páska, papier potiahnutý fóliou, kopírovací papier, papier znečistený 

stavebnými hmotami, použité hygienické potreby, celofán  a ostatný komunálny odpad 
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8. Príloha č. 2.3. vrátane nadpisu znie:  

 

2.3. TRIEDENÝ ZBER PLASTOV  (katalógové číslo 20 01 39 – plasty)  

 

Komplexná bytová výstavba (bytové domy):  

- zber do označených 240 l alebo 1100 l zberných nádob žltej farby alebo polopodzemných kontajnerov 

so žltým otvorom 

- vývoz zberných nádob minimálne 1 x  týždenne 

- operatívny harmonogram vývozu zberných nádob vedie organizácia poverená zberom 

 

Individuálna bytová výstavba (rodinné domy):  

- zber do označených zberných vriec žltej farby, ktoré budú distribuované do rodinných domov  

- distribúciu zberných vriec do rodinných domov zabezpečuje organizácia poverená zberom 

- frekvencia zberu zberných vriec 1 x mesačne 

- zberné vrece treba zviazané vyložiť v deň vývozu na verejne prístupné miesto pred rodinný dom  

- operatívny harmonogram zberu zberných vriec vedie organizácia poverená zberom, ktorá zabezpečí 

informovanie obyvateľov o termínoch zberu  

 

Tento odpad môžu občania mesta odovzdávať aj v zberovom dvore na Banskej ulici. Náklady na dopravu 

odpadu do zberového dvora si pôvodca odpadov hradí sám.  

 

Patria sem:  

fľaše od nápojov (tzv. PET fľaše), tégliky od jogurtov a iných mliečnych výrobkov, plastové  poháriky, 

igelitové vrecká a tašky, obalové fólie, obalový polystyrén,  viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných 

mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína (tzv. nápojové obaly - tetrapaky) a obaly z drogérie a pod. 

 

Nepatria sem:  

znečistené plastové obaly, znečistené plastové tácky od jedla, linoleum, guma, plastové obaly od motorových 

a jedlých olejov, molitan, stavebný polystyrén a komunálny odpad. 

 

 

9. Príloha č. 2.4. vrátane nadpisu znie:  

 

2.4. TRIEDENÝ ZBER KOVOV vrátane KOVOVÝCH OBALOV - patrí do plastov 

     (katalógové číslo 20 01 40 – kovy) 

 

Kovové obaly sa zberajú spolu s plastami do žltých nádob alebo žltých vriec určených na plasty. Konečné  

dotrieďovanie uskutočňuje organizácia poverená zberom na dotrieďovacej linke v zberovom dvore na Banskej 

ulici.  

Väčšie kusy kovového odpadu môžu občania bezodplatne odovzdať v zberovom dvore na Banskej ulici. 

Náklady na dopravu odpadu do zberového dvora si pôvodca odpadov hradí sám.  

 

Patria sem:  

kovové plechovky od piva a nealko nápojov, konzervy z kompótov, zeleninových výrobkov. Konzervy 

a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedla a stlačiť.  

 

Nepatria sem:   

kovové obaly kombinované s iným materiálom, plechovky hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami 

a rôznymi chemickými látkami a pod.  
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10. Príloha č. 2.5. vrátane nadpisu znie:  

 

2.5.   TRIEDENÝ ZBER KOMPOZITNÝCH OBALOV NA BÁZE LEPENKY   (TETRAPAKOV, 

VKM) – patrí do plastov  

 (katalógové číslo: 20 01 03 – viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky).  

 

Kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky, viacvrstvové kombinované materiály) sa zberajú spolu 

s plastmi do žltých nádob alebo žltých vriec určených na plasty. Konečné  dotrieďovanie uskutočňuje 

organizácia poverená zberom  na dotrieďovacej linke v zberovom dvore na Banskej ulici.  

 

Tento odpad môžu občania mesta odovzdávať aj v zberovom dvore na Banskej ulici. Náklady na dopravu 

odpadu do zberového dvora si pôvodca odpadov hradí sám.  

 

Patria sem:  

viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod.  

 

 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 bol schválený na 1. zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Nové 

Mesto nad Váhom dňa 13.12.2022  uznesením č. 22 /2022-MsZ.  

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 02.01.2023.  

   

 

 

 

 

  

        Ing. František Mašlonka  

                     primátor mesta  

 

 

 


