Systém nakladania s odpadmi v obci Nová Ves nad Žitavou
Obec Nová Ves nad Žitavou vykonáva zber a zneškodnenie KO prostredníctvom oprávnenej spoločnosti
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. na základe zmluvného vzťahu.
V obci je zavedený zber odpadov do typizovaných zberných nádob. Počet zberných nádob je určený na
počet členov domácností, pričom počet osôb v domácnosti 1-4 má nárok na 1 nádobu max. 120l,
s vývozom jedenkrát za 14dní. Domácnosť, ktorá má viac ako 5 členov, má nárok na 2 zberné nádoby
max 120l alebo 1nádoba 240l s vývozom jedenkrát za 14dní. Zber zmesového KO sa vykonáva iba
s obcou evidovaných identifikačnou nálepkou a identifikátorom označených zberných nádob alebo
vriec na zmesový KO.

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Interval vývozu: 1 krát za 2 týždne
Druh nádoby: zberné nádoby 110 l, 120 l, 240 l, zberné vrecia, označené
identifikačnou nálepkou
Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť
Zakazuje sa: ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady –
zemina, kamene, drevo, popol a pod, zložky triedeného systému zberu
(plasty, papier, sklo), nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad,
ako aj iné odpady do nádob na zmesový komunálny odpad

PAPIER A LEPENKA
Interval vývozu: 1x za 2 mesiace
-

Min. 2x za rok mobilný výkup papiera za hygienické potreby

Druh nádoby: zberné nádoby 110 l, 120 l, 240 l, zberné vrecia,
poprípade zviazaný papier, kartón, označené identifikačnou
nálepkou
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier,
papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky,
katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier...
Zakazuje sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály
(napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier
s hliníkovou fóliou, veľmi znečistený, či mastný papier, kopírovací
papier...

PLASTY
Interval vývozu: 1x za mesiac
Druh nádoby: Zberné nádoby 120l, 240l, 1100l,
zberné vrecia označené identifikačnou nálepkou
Zbiera sa: fólie, tašky, fľaše od nápojov,
kozmetických a čistiacich prípravkov, vedrá,
prepravky fliaš, tégliky od jogurtov, plastové
hračky,
penový
polystyrén,
poháriky
z automatov
a iné
plastové
nádobky,
viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky)
na báze lepenky
Zakazuje sa: znečistené plasty, podlahové
krytiny, obaly z nebezpečných látok (napr.
chemikálií, motorových olejov, farieb..) guma,
molitan

SKLO
Interval vývozu: 1x za mesiac
Druh nádoby: zelené zberné nádoby 1100l,
ktoré sú rozmiestnené na území obce
Zbiera sa: biele a farebné čisté sklo rôznej
veľkosti, poháre, zaváraninové poháre,
tabuľové sklo bez drôteného výpletu
Zakazuje sa: znečistené sklo s prímesami,
zrkadlá, bezpečnostné sklo, technické sklo,
sklenené fľaše od chemikálií, keramika,
porcelán, autosklo, sklo kombinované s iným
materiálom (drôtené sklo), plexisklo, TV
obrazovky

POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ
Použitý jedlý olej z domácností sú všetky rastlinné
oleje, ktoré vznikajú v domácnostiach po príprave
jedál. Olej sa zbiera vychladnutý v čistých a suchých
PET fľašiach. Obsah nečistôt by nemal presiahnuť 10%
Miesto zberu: 1x za 2 mesiace spred rodinných
domov, v termíne kedy je zber papiera
Použitý jedlý olej sa môže odovzdať i na Zbernom
dvore

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového
zberu. Zber je spoplatnený a výška poplatku je
určená vo VZN č. 6/2020 obce Nová Ves nad
Žitavou o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. (0,04 eur/kg
DSO)
Drobným stavebným odpadom sú odpady
z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu
Miesto zberu: Zberný dvor
Patrí sem: len vytriedené drobné stavebné
odpady -kusy betónu, tehly, obkladačky, dlažby
a pod.
Zakazuje sa: odovzdať nevytriedené stavebné
odpady, odpady s obsahom škodlivých látok,
odpady s obsahom zmesového komunálneho
odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov

Zakazuje sa ukladať DSO do nádob na zmesový komunálny odpad!

VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD
Veľkoobjemný odpad je odpad, ktorý sa svojimi
rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad
a neobsahuje nebezpečné látky
Miesto zberu: veľkokapacitné kontajnery na Zbernom
dvore v obci Nová Ves nad Žitavou
Patrí sem: starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky,
koberce, linoleá a pod
Nepatrí sem: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre
a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod..

DREVENÝ ODPAD
Miesto zberu: Zberný dvor
Patrí sem: drevený nábytok, palety, rámy okien, dverí (bez skla),
drevotrieska, OSB doska, odrezky z dreva a pod.

ELEKTROODPAD
Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom
vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí
a spotrebných
materiálov,
ktoré
sú
súčasťou
elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje
Miesto zberu: Zberný dvor

ŽELEZNÝ ODPAD
Miesto zberu: bezodplatne na zbernom dvore alebo
v okolitých výkupniach železa

ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
Odpad s obsahom škodlivín – odpadové motorové
a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné
odpady
Miesto zberu: Zberný dvor

Nepatrí sem: azbest

PNEUMATIKY A OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY
Fyzické osoby môžu odovzdať bezodplatne
opotrebované pneumatiky distribútorovi pneumatík.
Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto
vykonáva servis bez predaja nových pneumatík.
Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber
odpadových pneumatík, ktorý obec vykonáva na
mieste určenou obcou. Konečný používateľ
pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa
stala
odpadovou
pneumatikou,
odovzdať
distribútorovi pneumatík okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla
odovzdaného osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel. Konečný spotrebiteľ pneumatiky môže tieto
pneumatiky odovzdať na Zbernom dvore v našej obci.

POUŽITÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY A AUTOMOBILOVÉ
BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Použité batérie
Miesto zberu: v predajni COOP Jednota alebo v E-Boxe na
Obecnom úrade.
Použité automobilové batérie a akumulátory
Miesto zberu: Zberný dvor
Použité batérie a akumulátory je zakázané dávať do zberných
nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvo obce!!

POUŽITÉ ŠATSTVO A TEXTÍLIE
Miesto zberu: v strede obce do špeciálnych kontajnerov
určených na šatstvo

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane
odpadov z cintorínov tzv. zelený biologicky rozložiteľný
odpad.
Fyzické osoby, ktoré vlastnia alebo užívajú rodinné domy,
záhrady, rekreačné chatky prednostne kompostujú
biologicky rozložiteľný komunálny odpad formou domáceho
kompostovania. V obci je zavedený zber biologicky

rozložiteľného odpadu a to zber traktorom s vlečkou
spred rodinných domov.
Frekvencia vývozu: BRO je 1 x za mesiac v období mesiacov od marca do novembra.
Odpad zo záhrad, pokosenú trávu, lístie, konáre stromov a kríkov môžu FO vo väčších
množstvách priniesť do kontajnera na to určenom, ktorý je umiestnený na Zbernom dvore.
Zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad do zberných nádob na
komunálny odpad, na iné miesta než na to určené alebo ho SPAĽOVAŤ!!

