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Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení a § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len zákon) vydáva   pre   územie obce Dubová  toto 

 

Dodatok č. 2 

Všeobecne záväzného nariadenia č.36 

z 15.12.2009 

o odpadoch na území obce Dubová 

 

Článok I – paragraf 3 sa mení, dopĺňa a bude znieť takto: 

 

§ 3  

Spôsob separovaného zberu a zberu elektroodpadu a miesto jeho uloženia 

V obci Dubová sa separujú z komunálneho odpadu tieto zložky a nižšie uvedeným spôsobom sa s nimi 

nakladá 

1. Papier a kartón – neznečistený, nekombinovaný 

– odovzdanie vo vývozných dňoch vyložením pred nehnuteľnosť (modré, alebo priehľadné plastové 

vrece/samostatne zviazané) oprávnenej osobe, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu a ktorá má 

oprávnenie nakladať s odpadmi(ďalej len oprávnená osoba) podľa plánu vývozu 

2. Plasty – podľa zverejnených kategórií 

- odovzdanie vo vývozných dňoch vyložením pred nehnuteľnosť (žlté, alebo priehľadné plastové 

vrece) oprávnenej osobe podľa plánu vývozu 

3. Sklo 

- uloženie do veľkoobjemových kontajnerov v obci (1100 l zelené / označené kontajnery) 

- uloženie na vyhradenom mieste v Skládke odpadov Dubová počas pracovnej doby 

4. Nebezpečné obaly – od farieb, chemikálií, olejov podľa usmernení obce pri vývoze nebezpečného 

odpadu priamo oprávnenej osobe 

- odovzdanie pri vývozných dňoch priamo oprávnenej osobe podľa oznámenia 

5. Akumulátory, žiarivky, monočlánky a ostatné nebezpečné zložky komunálneho odpadu 

- odovzdanie pri vývozných dňoch priamo oprávnenej osobe podľa oznámenia 

6. Lieky a liečivá - odovzdanie v najbližšej lekárni 

7. Kovy 

- uloženie do veľkoobjemových kontajnerov v obci (1100 l červené / označené kontajnery) 

- odovzdanie v najbližších zberných surovinách 

- uloženie na vyhradenom mieste v Skládke odpadov Dubová počas pracovnej doby  

8. Elektroodpad – podľa zverejnených kategórií 

- odovzdať pri vývozných dňoch vyložením pred nehnuteľnosť v stanovenom čase, alebo priamo 

oprávnenej osobe podľa oznámenia  

9. Použité jedlé oleje 

- uloženie v uzavretých plastových nádobách do 120 l označených kontajnerov v obci 

- odovzdanie na čerpacích staniciach 

10. Použité motorové a iné oleje 

- odovzdanie na čerpacích staniciach PHM / autoservisoch 
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11. kombinované materiály na báze lepenky (len tetrapacky)  

- uloženie do veľkoobjemových kontajnerov v obci (1100 l oranžové / označené kontajnery) 

12. biologicky rozložiteľné kuchynské odpady 

- rastlinného pôvodu tuhé 

- spracovanie v domácom kompostéri a vhodným spôsobom domáceho kompostovania 

- uloženie v 120 l označených nádobách v obci 

- živočíšneho pôvodu a tekuté 

 - uloženie v 120 l označených nádobách v obci 

13. biologicky rozložiteľný odpad (okrem kuchynského odpadu) zo záhrad 

- uloženie na vyhradenom mieste v Skládke odpadov Dubová počas pracovnej doby 

- spracovanie (drvenie a zmiešavanie) vhodným spôsobom domáceho kompostovania a v domácom 

kompostéri 

 

 

Článok II - Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia VZN č. 36 v znení dodatku č. 1 ostávajú v platnosti 

2. Návrh tohto Dodatku VZN č. 36 bol zverejnený 25. novembra 2020. 

3. Na  tomto Dodatku VZN č. 36 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Dubová    na svojom 

rokovaní dňa 15.12 2020. 

4. Právoplatnosť a účinnosť nadobudne po uplynutí doby 15 dní po jeho vyhlásení 

zverejnením. 

5. Po nadobudnutí právoplatnosti a účinnosti Obecný úrad Dubová vydá a zverejní 

rekonštruované znenie VZN č. 36 v znení dodatku č. 1 a 2. 

 

 

 

 

 

Zverejnené             :   27.11.2020 

Schválené:    16.12.2020 

Zvesené po vyhlásení:    

            

                            ….................................. 

Podpísal dňa :                            starosta obce 

 

 


