
S P Ô S O B  N AK L A D A N I A S  K O M U N Á L N Y M  O D P AD O M  
A  D R O B N Ý M  S T AV E B N Ý M  O D P AD O M  N A  Ú Z E M Í  

M E S T A N O V Á K Y  V  R O K U  2 0 1 6  
 

 
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu zo 110 l,120 l a 1100 l nádob v 
meste Nováky  
  

Pondelok: 
Pribinova, Chemikov, Baníkov, Krátka, Rázusa, Čerešňová, Hviezdoslavova, Ivana Krasku, 
Tajovského,  Fraňa Kráľa, Štúrova, Kukučínova, Svätoplukova, Športová, M. R. Štefánika, Mateja 
Bela, Nám. SNP (po poštu), Gašpara Košťála, Žel. stanica, Rastislavova, J. C. Hronského, 
Bernolákova, Lehotská (pred potokom), Chalúpkova 

 
Utorok: 
Lehotská (za potokom), A. Hlinku (horná strana), Suvorovova, E. Ottu, Žitná, Šimonovská, Tichá, spoj. 
Trenčianska-Hlinku, Trenčianska (od Laskára) 

 
Streda: 
Andreja Hlinku (dolná strana), Matice slovenskej, Nám. SNP (za potokom), Jesenského, Partizánska, 
Šoltésovej, Vajanského, Hurbanova, Trenčianska (Lelovce), Duklianska, Kollárova, Lesná, Nábrežná, 
Lelovská. 
  
  

V prípade poruchy vozidla, alebo nepriaznivého počasia (snehová kalamita a pod.) bude 
harmonogram vývozu upravený a vývoz bude zabezpečený v nasledujúci deň resp. najbližší možný 
termín. O náhradnom termíne vývozu budú občania informovaní prostredníctvom mestského rozhlasu. 
 

Harmonogram vývozu separovaného zberu v meste Nováky  
  

Papier v 1100 l kontajneroch - 1x za dva týždne (utorok), prípadne podľa potreby v závislosti od  
                                                    plnenia nádob  
 
Plasty v 1100 l kontajneroch - 1x za dva týždne (piatok), prípadne podľa potreby v závislosti od  
                                                    plnenia nádob  
 
Sklo v 1100 l kontajneroch - 1x za dva týždne (piatok), prípadne podľa potreby v závislosti od  
                                                 plnenia nádob  
 
Plasty v sáčkoch - každú poslednú sobotu v mesiaci 
 
 

Harmonogram vývozu objemných odpadov z veľkoobjemových kontajnerov   
 

    1) vývoz :  29.03.2016 – 22.04.2016   -  50 kusov 
    2) vývoz :  20.05.2016 – 24.06.2016   -  35 kusov 

    3) vývoz :  25.08.2016 – 21.10.2016   -  70 kusov 

    Spolu                                                   - 155 kusov 

 
 

 

Stanovené termíny harmonogramu vývozu sú len orientačné, pretože v závislosti od čerpania 

finančných prostriedkov 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. 



 Na vývoz objemných odpadov (ďalej len Oo) budú použité výhradne 5 m
3 

a 7 m
3  

kontajnery (ďalej 
len VOK). 

 Oprávnená organizácia (Vepos, s.r.o. Nováky)  na  území  mesta  zabezpečí  pre  držiteľov  Oo  
(len občania mesta) jeho odvoz 3 x za rok podľa stanoveného harmonogramu vývozu. V tomto 
období môžu občania bezplatne uložiť Oo do pristavených VOK. 

 Ak občanovi vznikne Oo v období medzi termínmi vývozov, je v takom prípade povinný zabezpečiť 
si na vlastné náklady odvoz odpadu do zberného dvora, kde odpad bezplatne odovzdá do objemu 
max. 1 m

3
 alebo 1000 kg ročne. Odvoz a zneškodnenie Oo nad objem 1 m

3
 alebo 1000 kg ročne 

je občan povinný zabezpečiť si na vlastné náklady u oprávnenej organizácie. Dovoz Oo do 
zberného dvora je držiteľ povinný vopred dohodnúť s prevádzkovateľom zberného dvora. 

 

Zoznam stojísk veľkoobjemových kontajnerov: 

Zberný dvor odpadov, Ul. Nábrežná, Lelovce pri obchode, Lelovce pri cintoríne, Ul. Duklianska,        

Ul. Vajanského, Ul. Partizánska, Spojovačka Trenčianska a Andreja Hlinku, Ul. Trenčianska,  

Ul. E. Ottu, Ul. Suvorovova, 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 

 

Spôsob nakladania s odpadom zo zelene 

 
 

 Oprávnená organizácia (Vepos, s.r.o. Nováky) na území mesta zabezpečí pre držiteľov odpadu zo 
zelene (len občania mesta)  jeho odvoz v priebehu celého vegetačného obdobia a to v mesiacoch 
marec až november. V tomto období môžu občania bezplatne uložiť odpad zo zelene (ďalej len 
OZ) na stojiská VOK a to výlučne vedľa VOK nasledovným spôsobom: 

     - konáre  z  opiľovania  drevín  (stromov,  kríkov  a  pod.)  upravené  na  dĺžku  max.  2 m,                      
       ktoré budú uložené samostatne a nemôžu byť zmiešavané s inými odpadmi,    
     - ostatný odpad zo zelene (odpad z kosenia, zostatky rastlín, lístie a pod.) bude uložený      

samostatne a nemôže byť zmiešavaný s inými odpadmi. 

 Občania môžu uložiť OZ vyššie uvedeným spôsobom výlučne  posledný víkend  príslušného 
kalendárneho mesiaca, t. j. piatok, sobota a nedeľa. 

 Ak občanovi  vznikne  OZ  v  období  medzi  termínmi  vývozov,  je  v  takom  prípade povinný 
zabezpečiť si na vlastné náklady odvoz odpadu do zberného dvora, kde odpad  bezplatne 
odovzdá. Dovoz OZ do zberného dvora je držiteľ povinný vopred dohodnúť s prevádzkovateľom 
zberného dvora. 

   

Spôsob nakladania s drobným stavebným odpadom 
 

      Do pristavených veľkoobjemových kontajnerov na uvedených stojiskách (okrem zberného    
      dvora odpadov) je  z a k á z a n é  vhadzovať drobný stavebný odpad (ďalej len DSO). 

 Držitelia DSO - fyzické osoby, sú povinní zabezpečiť si na vlastné náklady odvoz DSO do 
zberného dvora, kde DSO bezplatne odovzdajú o váhe max. 1000 kg ročne pre jednu domácnosť.   

 Držitelia DSO - fyzické osoby, sú povinní zabezpečiť si na vlastné náklady odvoz DSO o váhe nad 
1000 kg do zberného dvora, kde DSO odovzdajú. Za DSO nad váhu 1000 kg ročne pre jednu 
domácnosť sú držitelia odpadu - fyzické osoby povinní uhradiť poplatok ustanovený podľa 
platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Dovoz DSO do zberného dvora je držiteľ povinný vopred 
dohodnúť s prevádzkovateľom zberného dvora. 

 
 

Spôsob nakladania s olejmi a tukmi, batériami, elektroodpadom a žiarivkami 

 
 

 Oleje a tuky, farby, batérie, elektroodpad a žiarivky môžu občania odovzdať celoročne v určenom 

čase v zbernom dvore odpadov.  

 



Zberný dvor odpadov 
 

Zberný dvor odpadov sa nachádza za vstupnou bránou spoločnosti Vepos, je označený žltými 

tabuľami názvu komodít odpadov. Každý dovoz odpadu je potrebné najskôr  nahlásiť na sekretariáte 

spoločnosti Vepos. 

 

   Zberný dvor odpadov je otvorený: 

 letné obdobie 

(apríl - september) 

zimné obdobie 

(október - marec) 

PO, UT, ŠT 6.00 - 14.00 hod. 7.00 - 15.00 hod. 

ST, PI 6.00 - 16.00 hod. 7.00 - 16.00 hod. 

Každú sobotu v čase od 9.00 do 13.00 hod. v mesiacoch marec až október.  

 

 

Zbiera sa: 

Triedené odpady Nebezpečné odpady 

Papier, sklo, plasty, kovy, odpad zo zelene, 

objemný odpad, drobný stavebný odpad 

Oleje a tuky, farby, batérie, elektroodpad, žiarivky, 

malé a veľké domáce spotrebiče, PC, TV 

a informačné zariadenia 

 

Nádoby na plasty a papier sú často preplnené a pritom stačí tak málo: 

Stlačte prosím odpad pred jeho vložením do kontajnera. Ďakujeme! 
 

SKLO PAPIER PLASTY 

ÁNO, PATRIA: 

obalové sklo, fľaše alko, 

nealko, tabuľové sklo (z okien, 

dverí), fľaše z kompótov, 

výživy, poháre 

ÁNO, PATRIA: 

letáky, noviny, časopisy, 

kancelársky papier, knihy, 

kartónové obaly, zošity, obálky, 

pohľadnice 

ÁNO, PATRIA: 

prázdne a zlisované PET fľaše, 

fólie, igelitové tašky, prepravky, 

prázdne obaly z kozmetiky 

a drogérie, bandasky 

NIE, NEPATRIA: 

autosklá, bezpečnostné sklá 

(drôtené, kalené, lepené), 

porcelán, keramika (umývadlá), 

pálená hlina, kovové a plastové 

viečka, obrazovky (televízory, 

monitory), zrkadlá 

NIE, NEPATRIA: 

papier znečistený farbami, 

omietkami, mastný papier, 

odpad zo zeleniny, ovocia 

a potravín zabalený v papieri, 

papierové jednorazové plienky, 

lepiace pásky 

NIE, NEPATRIA: 

obaly znečistené od náterových 

hmôt (stierky, farby, omietky), 

agrofólie z fóliovníkov, staré 

vodovodné rúry a potrubia, 

obaly a vrecká so zvyškami 

potravín, podlahové krytiny, 

automobilové plasty, nárazníky 

 

 
 



KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MESTSKÉHO ÚRADU NOVÁKY 

A SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU NOVÁKY 

Oddelenie/pozícia Meno pracovníka  Telefón Email 

Primátor, prednosta, sekretariát 

Primátor RNDr. Daniš Daniel 421 46 512 1511 daniel.danis@novaky.sk 

Prednosta Mgr. Oršula Milan 421 46 512 1513 milan.orsula@novaky.sk 

Sekretariát, podateľňa Ing. Ďubašáková Andrea 421 46 512 1512 andrea.dubasakova@novaky.sk 

Podateľňa Kováčová Miroslava 421 46 512 1527 miroslava.kovacova@novaky.sk 

Náčelník MsP Ing. Krajčí Ján 421 46 546 1118 msp@novaky.sk 

Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

Referát pre sociálne veci Macharová Eva 421 46 512 1514 eva.macharova@novaky.sk 

Vedúca oddelenia Mgr. Mištinová Gabriela 421 46 512 1514 gabriela.mistinova@novaky.sk 

Referent pre kultúru Sitárová Jana   jana.sitarova@novaky.sk 

Referent pre kultúru Bc. Zaťko Michal 421 918 483 608 michal.zatko@novaky.sk 

Oddelenie vnútornej správy       

Referát pre evidenciu obyvateľstva Gajdošová Jana 421 46 512 1529 jana.gajdosova@novaky.sk 

Referát verejnoprospešných prác Horný Anton 421 46 512 1517 anton.horny@novaky.sk 

Referát pre osvedčovanie podpisov a 

fotokópií, pokladňa 
Hudecová Darina 421 46 512 1529 darina.hudecova@novaky.sk 

Matričný úrad Hudecová Darina 421 46 512 1529 darina.hudecova@novaky.sk 

Koordinátor aktivačných prác Jakubis Michal 421 46 512 1530 michal.jakubis@novaky.sk 

Poverená vedením vnútornej správy Ing. Kmeťová Ingrid 421 46 512 1532 ingrid.kmetova@novaky.sk 

Referát pre personálnu agendu Ing. Kmeťová Ingrid 421 46 512 1532 ingrid.kmetova@novaky.sk 

Referent registratúry Kováčová Miroslava 421 46 512 1527 miroslava.kovacova@novaky.sk 

Referát vnútornej správy Ing. Műllerová Lenka 421 46 512 1519 lenka.mullerova@novaky.sk 

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta 

Referát pre veci majetkové a rozvoj 

mesta 
Ing. Gundová Eva 421 46 512 1522 eva.gundova@novaky.sk 

Referát drobných stavieb a projektový 

manager 
Ing. Karaková Mária 421 46 512 1528 maria.karakova@novaky.sk 

Referát pre veci živnostenské, životné 

prostredie, byty a nebytové priestory, 

odpadové hospodárstvo a príprava 

projektov 

Ing.Podivinská Lucia 421 46 512 1516 lucia.podivinska@novaky.sk 

Manažér pre investičné a projektové 

plánovanie 
Ing. arch. Šimánek Miloslav 421 46 512 1518 miloslav.simanek@novaky.sk 

Vedúca oddelenia Ing. Trojanová Vladimíra 421 46 512 1518 vladimira.trojanova@novaky.sk 

Ekonomické oddelenie 

Vedúca oddelenia Ing. Hajsterová Zuzana 421 46 512 1520 zuzana.hajsterova@novaky.sk 

Referát finančný Roháčová Monika 421 46 512 1523 monika.rohacova@novaky.sk 

Referát daní a poplatkov Rusová Mariana 421 46 512 1515 mariana.rusova@novaky.sk 

Referát pre mzdy Ing. Šimko Pavel 421 46 512 1524 pavel.simko@novaky.sk 

Referát finančný Vážna Eva 421 46 512 1523 eva.vazna@novaky.sk 

Referát daní a poplatkov Záhonová Jana 421 46 512 1526 jana.zahonova@novaky.sk 

Spoločný obecný úrad Nováky       

Sociálne oddelenie Mgr. Melišková Iveta 421 46 546 0297 iveta.meliskova@novaky.sk 

Sociálne oddelenie Mgr. Sládkayová Petra 421 46 546 0297 petra.sladkayova@novaky.sk 

Stavebné oddelenie Furková Anna 421 46 546 1211 anna.furkova@novaky.sk 

Stavebné oddelenie Ing. Mokrišová Eva 421 46 546 0019 eva.mokrisova@novaky.sk 

Stavebné oddelenie Ing. Sigotská Erika 421 46 546 0019 erika.sigotska@novaky.sk 

Stavebné oddelenie Ing. Tulíková Aurélia 421 46 546 0023 aurelia.tulikova@novaky.sk 

Školstvo PaedDr. Grmanová Mária 421 46 546 0296 maria.grmanova@novaky.sk 

 


