
 

 
 

1. Výrazne znižujeme množstvo odpadu uloženého na skládku 
Bioodpady sú váhovo najväčšou zložkou komunálneho odpadu. Pri skládkovaní má bioodpad nedostatok kyslíka 
na rozklad, čím vznikajú plyny, ktoré zapáchajú a poškodzujú zdravie ľudí a ozónovú vrstvu Zeme. 

2. Vyrábame kompost – organické hnojivo 
Pri kompostovaní premeníme kontrolovanými a riadenými postupmi bioodpad na hodnotné organické hnojivo  - 
kompost, ktoré vrátime späť do pôdy. 

  

 
 

• záhradný bioodpad - lístie, tráva, vypletá burina, jemné vetvičky (väčšie treba rozsekať, 
podrviť), 

• izbové kvety, rezané kvety (bez spojovacích drôtov, stúh a ostatného dekoračného materiálu), 

• odpady z čistenia ovocia a zeleniny a ich všetky zvyšky, 

• opadané ovocie, nie však v hnilobnom rozklade, 

• stromová kôra, hobliny, piliny, štiepka z dreva. 
 

 
 

▪ zvyšky jedál, tekuté zložky bioodpadu (polievky a omáčky), jedlé oleje,  
▪ mäso, kosti, koža, uhynuté zvieratá a exkrementy, 
▪ biologicky nerozložiteľné odpady, 

• sklo, plasty, papier, nebezpečné odpady, ostatný komunálny odpad, stavebný odpad. 
 

 

 
 

o Veko nádoby nechávajme zatvorené.  
Zabráni sa tak prístupu hmyzu. 

o Okraj nádoby udržujme v čistote. 
Najmä v lete je vhodné očistiť okraj nádoby octom. Zabráni sa tak vzniku zápachu a nádoba je 
tiež nezaujímavá pre hmyz. 

o Nádobu na bioodpad umiestnime v tieni. 
Znižuje sa tak riziko tvorby zápachu a liahnutiu lariev hmyzu. 

o Suchšie bioodpady prevrstvujme s vlhkejšími. 
Bioodpady v nádobe v žiadnom prípade nestláčajme, ale snažme ich uchovávať nakyprené. 

o Ak sa nám zdá, že bioodpad v nádobe začína zapáchať, môžeme ho  zasypať vápnom, 

poprípade zeminou, premiešať s lístím. 
 UPOZORNENIE !!! 

V prípade umiestnenia odpadu iného ako je hore uvedené, nádoby nebudú vysypané. 
 

Podrobnejšie informácie o nakladaní s odpadom nájdete na našich webových stránkach: 

Facebook: Technické služby mesta NMnV   tsm@tsmnm.sk ;        info@tsmnm.sk;      

www.tsm.nove-mesto.sk  032/285 61 26 
Zmena termínov vyhradená, o prípadnej zmene uvedených termínov budú obyvatelia 

informovaní na stránke www.tsm.nove-mesto.sk, mestským rozhlasom, prípadne TV Pohoda. 
  

 

 
 

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom 
 
 
 

 

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 

 

 

 

22002200 
 

 

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE 

pre obyvateľov mesta na uliciach: 
 

Brigádnická,  Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, 
Bočná,  Malá,  Jarná,  Krajná,  Železničná, Ctiborova, Zelená,  Tichá,  Dolná, 
Južná,   S. Jurkoviča,   Budovateľská,   M. Rázusa, Krčméryho, Kpt. Nálepku, 
Fándlyho, Čachtická, Piešťanská. 
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