Vážený občan,
naša obec každoročne vyplatí za odvoz a uloženie komunálneho odpadu 25.000 €. Za
obdobie 10 rokov sme za komunálny odpad z nášho obecného rozpočtu zaplatili 265.700 €.
Je toho veľa čo potrebujeme v obci vylepšiť, tieto financie v budúcnosti môžu smerovať práve
tam. Tak si pomôžme a zmeňme to tým, že sa zapojíte do separovania odpadu. Ďalším
dôvodom na separovanie odpadu je skutočnosť, že nie je nám ľahostajný stav životného
prostredia.
Prečo separovať:
Separovaním jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme
energie a šetríme prírodné zdroje. Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie
jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň zníženie množstva zmesového
komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky. Každý človek vyprodukuje približne 230
kg odpadu ročne. Približne tretinu komunálneho odpadu tvorí bioodpad. Skladá sa z
pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárov stromov, ovocných a zeleninových odpadov.
Všetko toto pravidelne vyvážame na skládku.
Z čoho sa skladá komunálny odpad ?

(udávané hodnoty podľa POH SR)
Obec Dubník v roku 2013 uskutočňuje projekt s názvom „Zlepšenie systému odpadového
hospodárstva v obci Dubník“, ktorého cieľom je zlepšenie systému odpadového
hospodárstva v obci Dubník nákupom techniky a vybudovaním zberného dvora. Výsledným
efektom projektu bude vybudovaný zberný dvor so 14 kontajnermi na separáciu šiestich
zložiek komunálneho odpadu.
Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov z Kohézneho Fondu a ŠR,
v rámci Operačného programu Životné prostredie,
Prioritná os: 4 – Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: 4.1 – Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
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Papier a lepenka
Sklo
Plasty
Šatstvo a textílie

200101
200102
200139
200110

kovy
200140
biologicky rozložiteľný odpad 200201
elektroodpad
200136

Papier a lepenka
Patria sem: krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy,
plagáty, pohľadnice, noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity a knihy bez dosiek.
Nepatria sem: voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny,
škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier,
kopírovací papier a pod.

Sklo
Patria sem: sklenené fľaše - len čisté, nádoby, obaly a predmety zo skla (biele aj farebné),
poháre, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo - drôtované sklo,
časti uzáverov fliaš, žiarovky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami,
potravinami).
Plast
Patria sem: PET fľaše (plastové fľaše od minerálnych a stolových vôd, malinoviek)
Nepatrí sem: TETRA PACK-y (obaly od ovocných štiav, džusov, trvanlivého a acidofilného
mlieka, smotany, vína), kelímky (jogurtové, od masla aj s vrchnákom), aviváž, šampóny, jar,
záhradkárske fólie , fľaše od náterových hmôt, polystyrén, celofán, obaly od kávy, kakaa,
vreckových polievok, obaly kombinované so sklom, kovom, guma, molitan, podlahové
krytiny, obaly od motorového oleja a ropných produktov.
textil
Patrí sem: letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá,
metrový textil, deky.
Nepatria sem: hračky, obuv, matrace, koberce a veľmi znečistené veci.
Kovy
Patria sem: kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), staré hrnce, kovový šrot, oceľ,
farebné kovy, hliník, klinec, kovová rúra, plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické
nápoje.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené farbami a rôznymi chemickými látkami.
Biologicky rozložiteľný odpad
Patrí sem: pokosená tráva zo záhrad, lístie, konáre stromov, ovocné a zeleninové odpady.
Nepatria sem: zvyšky jedál z kuchyne

Elektroodpad z domácností
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily,
videá, diskmany, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie,
mobilné klimatizačné zariadenia.
Nepatria sem: plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne
zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované.
Harmonogram zberu separovaného odpadu :
Papier:
Zber sa uskutoční v spolupráci so ZŠ s MŠ Dubník, 2x do roka.
Sklo:
Zber štvrťročne 1x ( v mesiacoch marec, jún, september )
termín zberu bude vyhlásený v miestnom rozhlase, ako aj na informačnej tabuli
obce
Plast:
letné mesiace – máj, jún, júl, august, september
zimné mesiace – november, január, marec
Elektroodpad: Zber polročne – apríl, október
Biologicky rozložiteľný odpad: Zber polročne – konáre majú byť zviazané v otepoch, kvôli
ľahšej manipulácii. BRO môžu občania odovzdať do zberného dvora podľa otváracích hodín.
Textil: 2 x do roka, podľa určeného harmonogramu zberu.
Kovy: 1x do roka

