
O Z N Á M E N I E

Mestský úrad Čadca, oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej 
činnosti, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva   

o z n a m u j e
občanom Mesta Čadca, že:

a) v mesiaci marec 2013 bude vykonávaný  zber triedeného odpadu pre rodinné domy podľa 
nasledovného harmonogramu:

Zložka KO Zberné miesta Dátum
Plasty, tetrapaky, 
kovové obaly

Podzávoz, Milošová, Čadečka, Horelica 04.03.13

Plasty, tetrapaky, 
kovové obaly

Čadca, Rieka, U Sihelnika, u Kyzka, osady na území Čadce 05.03.13

Sklo Podzávoz, Milošová, Čadečka, Horelica 06.03.13

Sklo Čadca, Rieka, U Sihelnika, u Kyzka, osady na území Čadce 07.03.13

b) v súlade s ust. § 39 ods. 5 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykoná na území mesta Čadca zber a prepravu 
oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín, ktoré svojimi 
nebezpečnými vlastnosťami znižujú možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktoré 
svojím charakterom zapríčiňujú negatívne vplyvy pri nakladaní s nimi.

Zber a preprava  nebezpečných odpadov  sa uskutoční v dňoch 

8. marca  a 9. marca 2013 

podľa nasledovného rozpisu:

08.03.2013 - piatok

– u Sihelníka, u Kyzka

– u Krkošky, u Buty, osada Kýčerka

– sídlisko Kýčerka - ul. SNP, Okružná, Komenského, Chalupkova

– sídlisko III. – ul. Mierová, Gočárova, Rázusova, Školská, Hurbanova, Martinkov potok, ul. J. 
Kolára, Ľ. Podjavorinskej, Palárikova, Malá ul., Bajzova, Ľ.Janotu, Bottova, Pribinova, Dukelských 
hrdinov.

– sídlisko II. – ul. Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hrancova, Moyzesova, Štúrova, Májová, 
Kukučínova, Kysucká cesta, Holého.

– sídlisko Žarec - ul. Jašíkova, M.R. Štefánika, Bernoláka, J. Kráľa 

- Horná. ul.- od predajne ELKA- smer Rieka až po Vojty otočka autobusu



09.03.2013 - sobota

– Horelica u Samsona, u Klimka, u Lemeši, u Janka, u Sventka, u Nemčaka, u Beleša, na Brehu, 
u Veščary, Bargary, Berčáka, Muňaka, 

-u Capka, Bukov, Drahošanka, u Kotyry, u Michaliny

– Slovanská cesta, Podzávoz - pohostinstvo „ Stračia nôžka“ 

– Čadečka - od ZŠ Podzávoz po otočku autobusu Čadečka u Králi

- Milošová od penziónu Domes po otočku autobusu Megonky.

Zber sa uskutoční v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Nebezpečné odpady musia byť vyložené na sídliskách pri  zberných nádobách 
a v osadách pri hlavnej ceste do uvedeného časového termínu v daný deň 
podľa rozpisu
V rámci zberu môžu občania odovzdať nasledovné druhy odpadov z domácnosti: 
farby ,rozpúšťadla, kyseliny, zásady, fotochemické látky (riadne uzavreté nádoby), 
pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky, oleje, farby, lepidlá, detergenty, cytotoxické a 
cytostatické liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektronické a elektrické 
zariadenia, drevo povrchovo upravené, opotrebované pneumatiky .

    


