Príloha č.1 k VZN č.3/2013
TRIEDENIE A ZBER ODPADOV
Obecný úrad v Dubodiele oznamuje občanom, že na obecný úrad môžu priniesť každú
stredu len tieto odpady : KOV a SKLO.
Ostatné odpady sa budú zberať len po vyhlásení v miestnom rozhlase, zber bude
zverejnený na web. stránke obce a na informačných tabuliach.
PLASTY
Patrí sem:
PET fľaše v stlačenom stave ( vrátane fliaš od kuchynských olejov, zo saponátov, aviváži,
šampónov, čistiacich prostriedkov). Obalové fólie ( vrátane fólie z pracích práškov, zo
stavebných materiálov). Plastové nákupné tašky.
Nepatrí sem:
Znečistené plasty, guma, linoleum, tvrdé látky - /vedrá, misky, dolámané záhr. stoly a stoličky
a pod), penové plastické látky, vrstvené obalové materiály,
( krabice od mlieka, nápojov a pod.), plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami.
Vrecia nesmú obsahovať nečistoty:
(zvyšky potravín, piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné)
Plasty sa zberajú do igelitového vreca, ktoré treba pevne zaviazať. Plasty sa budú
zberať po obci nákladným autom cca každý šiesty týždeň. Termín zberu bude vyhlásený
v miestnom rozhlase a cez web. stránku obce.
SKLO
Patrí sem :
Biele i farebné nevratné sklo, fľaše, poháre (bez vrchnákov),zaváraninové fľaše
( bez
vrchnákov) sklené črepy, tabuľové sklo a pod.
Nepatrí sem:
Zrkadlá a črepy z nich, porcelán, keramika, plexisklo, autosklá, plastové fľaše, ochranné
a obalové fólie, TV obrazovky, žiarovky.
Na zber skla slúžia kontajnery rozmiestnené po obci a veľký kontajner na dvore
obecného úradu. Tento odpad odoberá aj firma ČAĎU Svinná.
PAPIER
Patrí sem:
Noviny, časopisy, zošity, kanc. papier, staré knihy, katalógy, neznečistené papierové vrecká.
Nepatrí sem:
Viacvrstvové obaly, kopírovací papier, povoskovaný papier, lepiaca páska, papier znečistený
škodlivinami.
Zber papiera sa robí po vyhlásení v miestnom rozhlase.
TETRAPACK OBALY
Patria sem:
Obaly- kartóny z mlieka, džúsov a pod.
Tieto treba umyť a priniesť na obecný úrad, alebo do základnej školy.
KOVY
Patrí sem:
Kovový šrot, klince, drôty, profilová oceľ, farebné kovy, plechovky bez zvyšku odpadu.
Nepatrí sem:
Kovový odpad znečistený škodlivinami(farby, laky, oleje)
Na zber kovového odpadu slúži veľký kontajner na dvore obecného úradu.
Tento odpad odoberá aj firma ČAĎU Svinná.
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TEXTIL
Oblečenie a obuv treba priebežne odkladať do kontajnera, ktorý je umiestnený v hornej časti
námestia obce. Tento odpad musí byť čistý a zabalený.
VEĽKOBJEMOVÝ ODPAD
Nábytok, koberce, tvrdé plasty a pod. Zber tohto odpadu sa uskutoční len po vyhlásení
v miestnom rozhlase. Obec zabezpečí najmenej 2 x do roka zber tohto odpadu.
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Patrí sem:
V malom množstve zmesi dlaždíc, obkladačiek, tehál, keramiky a pod.
Obec zabezpečí najmenej 2 x do roka zber tohto odpadu.
ELEKTROODPAD
Patrí sem:
Chladničky, mrazničky, elekt. sporáky, televízory, rádia, PC zostavy, kopírky, pračky,
mikrovlnky, vysávače, žehličky a pod.
Zber veľkého objemového elektroodpadu (chladničky, mrazničky, práčky) sa
uskutočňuje po vyhlásení v miestnom rozhlase. Tento odpad odoberá aj firma ČAĎU
recykling Svinná a firma Belukra Plus prevádzka Svinná. Obec zabezpečí najmenej 2 x
do roka zber tohto odpadu.
Opotrebované baterky, mobily, telefóny, ovládače, fotoaparáty, videokamery, adaptéry, fény,
nabíjačky, ručné šľahače a iný malý elektr. odpad je potrebné priniesť na obecný úrad. Na
chodbe ocú je tzv. E-box do ktorého sa tento odpad odkladá.
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Patria sem:
Odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, napr. výbušnosť, toxicita
a pod. – teplomery, batérie z automobilov, neónové žiarovky, farby, laky, rôzne oleje.
Zber nebezpečného odpadu sa uskutoční po vyhlásení v miestnom rozhlase.
BIOODPAD
Každý majiteľ biologicky rozložiteľného odpadu je povinný tento odpad skompostovať.
Je zakázané ho spaľovať a ukladať do nádob určených na komunálny odpad.
Kuchynské opotrebované oleje a tuky treba plniť do PET -fliaš a priniesť na obecný úrad.
Lieviky na tieto fľaše si môžete prevziať na obecnom úrade.
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY
Zber opotrebovaných pneumatík sa robí len po vyhlásení v miestnom rozhlase.
Tento odpad odoberá aj firma ČAĎU Svinná.
ODPAD Z CINTORÍNA
Pri výkope hrobu je každý nájomca hrobového miesta povinný tento odpad odviesť na
vlastné náklady. Taktiež je zakázané výkopovú zeminu ukladať na rôzne časti cintorína
– vedľa plota a pod.
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