
n Rabèekova ul.,
    Nitra � Janíkovce
Prevádzkové hodiny:
november - marec:
pondelok: ZATVORENÉ
utorok: 9.00 - 12.30 h,
           13.00 -  16.00 h
streda - �tvrtok: ZATVORENÉ
piatok - sobota:  9.00 - 12.30 h,
                         13.00 - 16.00 h
nede¾a:  ZATVORENÉ

apríl � október
pondelok: ZATVORENÉ
utorok: 10.00 - 13.30 h,
            14.00 - 17.00 h
streda - �tvrtok: ZATVORENÉ
piatok: 10.00 - 13.30 h,
            14.00 - 17.00 h
sobota: 9.00 -12.30 h,
            13.00 - 16.00 h
nede¾a: ZATVORENÉ

informujú
obyvate¾ov mesta Nitry
o nakladaní s odpadmi

v roku 2016

N I T RA
MESTO

Zberné dvory mesta Nitra:
n Nitrianske komunálne slu�by
Nábre�ie Mláde�e 87, Nitra, 037-651 62 10
Prevádzkové hodiny:
pondelok a� piatok: 7.30 - 17.00 h
sobota: 8.00 - 16.00 h
nede¾a: 8.00 - 12.00 h

n Zberný dvor Braneckého ul., Nitra

n Zberný dvor areál Zoborských kasární, Nitra

n Mestské slu�by - zberný dvor
Tehelná 3, Nitra, 037-651 68 05
Prevádzkové hodiny:
pondelok: ZATVORENÉ
utorok - piatok: 9.00 - 12.30 h, 13.00 - 17.00 h
sobota: 8.00 - 11.30 h, 12.00 - 16.00 h
nede¾a: ZATVORENÉ

Prevádzkové hodiny pre Braneckého a Zoborské kasárne:
november - marec
pondelok: ZATVORENÉ
utorok - sobota: 8.00 - 11.30 h, 12.00 - 16.00 h
nede¾a: ZATVORENÉ
apríl - október
pondelok:  ZATVORENÉ
utorok - piatok: 9.00 - 12.30 h, 13.00 - 17.00 h
sobota: 8.00 - 11.30 h, 12.00 - 16.00 h
nede¾a: ZATVORENÉ

Èo mô�e obyvate¾ Nitry
odovzda� na zbernom
dvore
n objemný odpad (postele, matrace,
    koberce, stoly, stolièky, sedaèky)
n drobný stavebný odpad - len zberný dvor 
    NKS, Nábre�ie mláde�e 87 (za úhradu) 
    NIE AZBEST !!!
n papier a kartón n viacvrstvové obaly
n plasty n sklo n drevo n kovy 
n batérie a akumulátory
n vyradené elektrické a elektronické
    zariadenia (televízory, práèky,
    PC, varièe, �iarivky...)
n biologicky rozlo�ite¾ný odpad,
    listy aj konáre
n zmesový komunálny odpad
n kuchynský odpad
n jedlé oleje
n odpadové motorové a prevodové
    oleje - len NKS
n obaly obsahujúce zvy�ky
    nebezpeèných látok - len NKS

Separova�

sa nám vyplatí! 

Mesto Nitra

u� �tvrtý rok

nenavy�uje 

obyvate¾om

poplatky

za odpad.

n Kompostáreò, Nitra - Dolné Kr�kany,
Medzi vodami  13/C
(len biologicky rozlo�ite¾ný odpad)
Prevádzkové hodiny:
pondelok � piatok: 8.00 -15.30 h
sobota � nede¾a: ZATVORENÉ
kontakt: 0911 190 277

PODMIENKY PRIJATIA ODPADU:
1. Osoba, ktorá chce odpad odovzda� na zberný dvor musí by� 
obyvate¾om mesta Nitry a musí ma� uhradený poplatok za zber, 
prepravu a zne�kodnenie komunálnych odpadov /poplatok za 
smetné/.
2. Obyvate¾ mô�e jednorazovo na zberný dvor odovzda� odpad 
v mno�stve jedného prívesného vozíka za osobný automobil.
3. Obyvate¾ mô�e dovies� na zberný dvor odpad maximálne  4x za 
rok, okrem drobného stavebného odpadu /len za úhradu/.
4. Drobný stavebný odpad prijima len zberný dvor NKS, Nábre�ie 
mláde�e 87 - za úhradu.
5. Rozmery odpadu zo zelene nesmú ma� väè�í  priemer ako 80mm 
a då�ku 1500mm.
6. Obyvate¾ je povinný pouklada� objemný odpad do zberného 
kontajnera tak, aby zaberal èo najmenej miesta.
7. Ak privezený odpad nie je vytriedený, obyvate¾ je povinný ho 
vytriedi� a ulo�i� do kontajnerov na to urèených.
8. Na zberný dvor bude prijatý len odpad, zodpovedajúci zlo�kam, 
ktoré je mo�né na zberný dvor prija�.



NÁKLADY SPOJENÉ S LIKVIDÁCIOU ODPADU SA UHRÁDZAJÚ Z VA�ICH POPLATKOV. NELEGÁLNE VYTVORENÉ SKLÁDKY ZNAMENAJÚ
ZVÝ�ENIE POPLATKOV ZA ODPAD. Ïakujeme Vám za spoluprácu a nezabúdajte, �e v Nitre chceme v�etci èisté a kultúrne prostredie.

Bli��ie informácie: 037-6516210, 0902 999 555, nitra@nks.sk, www.nks.sk, www.nitra.sk a schránkové noviny ECHO

V PRÍPADE VÄÈ�IEHO MNO�STVA ODPADU JE MO�NÉ OBJEDNA� VE¼KOOBJEMOVÝ
KONTAJNER ZA NAJLEP�IU CENU V MESTE NITRA

Ako správne triedi� odpad

Separovaný zber
v meste Nitra sa vykonáva
nasledovnými spôsobmi:

VRECOVÝ ZBER (rodinné domy)
n PET f¾a�e, hliníkové obaly od nápojov (�lté vrecia)  
n Papier (modré vrecia) 
Zber pod¾a harmonogramu

KONTAJNEROVÝ ZBER (sídliská, obytné zóny, centrum 
Nitry). Termíny separovaného zberu plastov, papiera a skla 
kontajnerovým zberom: 
n vývoz 1100 l �lté nádoby na plasty a modré nádoby
na papier - 2 x 7 dní 
n  vývoz 1100 l zelené nádoby na sklo - 1x 14 dní

PAPIER
Sem prosím vkladajte: noviny, èasopisy, zo�ity,
knihy, kancelársky papier, papierové vrecká,
kartónové obaly
Sem nepatria: umelohmotné obaly, viacvrstvové
obaly, kopírovací papier, zneèistený a mastný
papier, alobal, voskový papier, papierové plienky,
obaly z vajec

Sem prosím vkladajte: PET f¾a�e z minerálnych
vôd a nealkoholických nápojov, avivá�í, tekutých
pracích prostriedkov, �ampónov, ktoré pred
vhodením odzátkujte a stlaète
Sem nepatria: zneèistené plasty, viacvrstvové
obaly, linoleum, guma, molitan, plastové obaly
zneèistené olejovými (aj jedlými) a ropnými látkami

NOVINKA!: do �ltých nádob mô�ete vklada�
aj stlaèené hliníkové obaly od nápojov 
zbavené neèistôt 
 

PLASTY

SKLO
Sem prosím vkladajte: predmety a èrepy
z bieleho a farebného skla
Sem nepatria: vrchnáky, vieèka, korky, gumy,
porcelán, keramika, zrkadlá a drôtované sklo,
autosklá, lepené sklá

BIOODPAD
Sem prosím vkladajte: 
záhradné bioodpady
 - tráva, lístie, kvety /rezané bez stu�iek a drôtov/
- vypletá burina 
- drobné vetvièky z orezávania krovín a stromov 
- stromová kôra, hobliny, piliny a popol /nie
  chemicky upravené drevo/, �tiepka
- odpady z èistenia ovocia a zeleniny, ktoré nepre�li 
  tepelnou úpravou  
- prezreté ovocie a zelenina

Sem nepatria:
- mäso, mlieène výrobky a iné odpady �ivoèí�neho
  pôvodu 
- tekuté odpady z tepelnej úpravy potravín /polievky, 
omáèky/
- oleje, potraviny v obaloch
- komunálny odpad
- nebezpeèné odpady

ZMENY VYPLÝVAJÚCE Z NOVÉHO ZÁKONA 

è. 79 / 2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov:

1. Od 1.1. 2016 obyvatelia zaplatia v zmysle Dodatku 

è. 1 k VZN mesta Nitry è. 11/2014 za  drobné stavebné 

odpady bez obsahu �kodlivín 0,05 Eura / 1 kg.

2. Drobný stavebný odpad sa v meste Nitra  odoberá   

LEN na zbernom dvore NKS, Nábre�ie mláde�e 87.

3. Pneumatiky  sa na zberných dvoroch neprijímajú. 

Pneumatiky odovzdajte distribútorovi /predajca, 

pneuservis/.
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