
STANOVENIE  HARMONOGRAMU  VÝVOZU  OBJEMNÝCH  ODPADOV  
 Z VEĽKOKAPACITNÝCH  KONTAJNEROV  PRE  R. 2019. 

 
 

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 4/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení platných predpisov, 
stanovuje pre rok 2019 primátor mesta Ing. Dušan Šimka nasledovný harmonogram vývozu 
objemných odpadov z veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK) : 

     
 

    1) vývoz :  22.03.2019 – 22.04.2019   -  50 kusov 
    2) vývoz :  20.05.2019 – 24.06.2019   -  35 kusov 
    3) vývoz :  25.08.2019 – 21.10.2019   -  70 kusov 

 
                        Spolu                                - 155 kusov 

    
Stanovené termíny harmonogramu vývozu sú len orientačné, pretože v závislosti od čerpania 
finančných prostriedkov na vývoz bude potrebné počet vyvezených kontajnerov a ich čas 
rozmiestnenia na stojiská v priebehu roka regulovať. Pre informovanosť držiteľov objemného 
odpadu mestský úrad využije všetky možnosti informačného systému v dostatočnom časovom 
predstihu. V informáciách bude uvedený termín odvozu a miesto umiestnenia zberových 
nádob. 
 
 
Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania objemného odpadu (Oo) 
 

 

  Na vývoz Oo budú použité výhradne 5 m3 a 7 m3  kontajnery.  
 

 Mesto Nováky prostredníctvom zmluvného partnera  na  území  mesta  zabezpečí  pre  
držiteľov Oo (len občania mesta) jeho odvoz 3x za rok podľa stanoveného harmonogramu 
vývozu. V tomto období môžu občania bezplatne uložiť Oo do pristavených VKK. 
 

 Ak občanom vznikne Oo v období medzi termínmi vývozov, sú v takom prípade povinní 
zabezpečiť si na vlastné náklady odvoz odpadu do zberne odpadov, ktorá sa nachádza 
v areáli spoločnosti Vepos, s.r.o. Nováky, kde odpad bezplatne uložia. Dovoz Oo do 
zberne odpadov je držiteľ povinný vopred dohodnúť s prevádzkovateľom zberne odpadov 
a riadiť sa prevádzkovým poriadkom zberne odpadov. 

 

 Oo je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad 
a neobsahuje nebezpečné zložky.                                                                                                                                      
 

Do Oo patrí a do pristavených VKK je povolené ukladať: časti nábytku, sedačky, dvere, 
okná, matrace, stoličky, podlahové krytiny, linolea, koberce a pod.  
 

Do Oo nepatrí a do pristavených VKK je  z a k á z a n é  ukladať: bioodpad zo záhrad -
tráva, lístie, konáre, kvety, kamene, ďalej papier, sklo, plasty, kovy a pod., 
pneumatiky, nebezpečné odpady – žiarivky, obaly z farieb rozpúšťadiel, z lepidiel, 
vyradené lieky, olovené akumulátory, televízory, rádia, chladničky, motorové oleje 
a pod., stavebný odpad - sadrokartón, stavebná suť, tehly, omietka, kabeláž, drobné 
zmesi betónu, dlaždíc, keramiky a pod.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Ing. Dušan Šimka 
                                                                                                       primátor mesta 



Zoznam stojísk veľkoobjemových kontajnerov: 
Zberný dvor odpadov 
Ul. Nábrežná 
Lelovce pri obchode 
Lelovce pri cintoríne 
Ul. Duklianska 
Ul. Vajanského 
Ul. Partizánska 
Spojovačka Trenčianska a A. Hlinku 
Ul. Trenčianska 
Ul. E. Ottu  
Ul. Suvorovová 
Ul. Lehotská - garáže 

Ul. Lehotská - most 
Ul. Chalúpkova 

Nám. SNP pri bývalom autoservise 

Križovatka ulíc Baníkov a Chemikov 

Ul. Kukučínova 

Ul. Šimonovská 
Ul. Štúrova – pri OD Jednota 
Záhradky pri jazere 

Záhradky pri rieke Nitra (z Ul. Šoltésovej) 
Záhradky pri poliklinike 
Záhradky Brezina 

Starý cintorín 
 


