
 

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Dubová 

Manuál pre obyvateľov 

Základné princípy: 

- V obci Dubová máme zavedený množstvový zber komunálneho odpadu - poplatník si môže vybrať veľkosť 

nádoby a interval vývozu tak, aby pokryl potreby domácnosti. Tento systém je spravodlivejší ako systém 

platby „na hlavu“, ale nie je dokonalý.  V poplatku si neplatíme len komunálny odpad vyvezený z našej 

nádoby – službu, ale do objemu nádoby (aj prázdnej) sú zarátané náklady na nakladanie so všetkými 

odpadmi (najdrahšie sú nadrozmerný, nebezpečný, cintorínsky a likvidácia čiernych skládok v celom katastri) 

- Do nádob na verejných priestranstvách (zastávky autobusov, v parku, pri ZŠ, MŠ, OcÚ, na cintoríne 

a v športovom areáli) komunálny odpad, papier a plasty z domácností nepatria. 

- Pre každú nehnuteľnosť je povinné mať nádobu na komunálny odpad bez ohľadu na trvalý pobyt (výnimky 

vo VZN). Platcom poplatku za odpad sme z titulu trvalého pobytu ale aj z titulu vlastníctva nehnuteľnosti. 

- Separácia je činnosť, ktorá sa vykonáva v domácnostiach. 

- Papier a plasty sa nielen separujú v domácnosti, ale v obci Dubová sa z domácností aj zbierajú vo farebne 

určených, alebo priesvitných mechoch. Veľkokapacitné kontajnery na pier a plasty sú určené pre objekty 

obce (škola, škôlka, obecný úrad a pošta, športový areál, cintorín, chata Fugelka). 

- Na verejných priestranstvách sú  stojiská kontajnerov – tu sa zbierajú kovy, sklo, tetrapaky a šatstvo. 

- Biologicky rozložiteľné odpady (BRO) zo záhrad a poľnohospodárskej pôdy (vinohrady) je zakázané spaľovať. 

Od roku 2010 obec zabezpečuje kompostéry pre domácnosti a drevnaté súčasti BRO (haluzina a vinič zo 

záhrad) je možné odovzdať na skládke, prípadne si objednať techniku na drvenie. BRO z poľnohospodárskej 

výroby obec nezabezpečuje (vinohrady, sady, poľnohospodárska pôda..)  

- Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) v domácnosti likviduje každá domácnosť sama dôslednou 

separáciou, kompostovaním a skrmovaním kožušinovými zvieratami. Takmer 90% domácností podpísalo 

prehlásenie o nakladaní s týmto odpadom v domácnosti a keďže sme vo vidieckom prostredí, nie je 

povinnosť zabezpečiť jeho samostatné zvážanie a likvidáciu obcou. 

- ak na tovare, obale, výrobku nájdete znak recyklácie, zamyslite sa, ako a kde je ho možné recyklovať... 

 

- najdôležitejšia je redukcia tvorby - predchádzanie vzniku odpadov podľa hierarchie nakladania s odpadmi: 

 

o  redukcia – od konzumu k trvalým hodnotám (používam prírodné a trvalé materiály a len toľko, 

koľko naozaj potrebujem, nakupujem s rozumom, neovláda ma davová psychóza a reklama) 

o  opätovné použitie – druhý život (opravím alebo nájdem niekoho, kto opraví a použije) 

o  materiálová recyklácia – nová šanca (premením na upotrebiteľný materiál)  

o  energetické zhodnotenie – posledná šanca (využijem ako palivo – pozor ! - v domácnostiach len 

čisté drevo a štiepka – v žiadnom prípade drevotrieska, lepenka, dyhy, lakované, farbené, lepené 

a morené drevo a nábytok !) 

o  spaľovanie – plytvanie potenciálom (nikdy v domácnostiach! Spaľovanie a spoluspaľovanie 

akýchkoľvek odpadov v bežných kotloch kúrenia je čistá rakovina do okolia !) 

o  skládkovanie – premrhaný potenciál  (ale len v povolených a kontrolovaných zariadeniach) 

 

Vypracoval: Odpadový hospodár s.r.o. 

Upravil: Mgr. Ivana Špačková 

Schválil: starosta obce Ľudovít Ružička



 

Zmesový komunálny odpad 

 
Interval vývozu: 1 krát za 2 týždne, alebo 1x mesačne 

pre obyvateľov (množstvový zber) 

 

Druh nádoby: čierne plastové 120 alebo 240 litrové 

nádoby a kovové 110 litrové nádoby (množstvový 

zber) 

 

Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa 

nedajú ďalej triediť. 

 

Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané ukladať 

akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady 

(zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky 

triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, 

biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady. 

Drobný stavebný odpad 

 
Interval vývozu: množstvový zber drobných 

stavebných odpadov – priebežne. Zber je samostatne 

spoplatnený podľa VZN. 

 

Miesto zberu: zberný dvor (Skládka odpadov Dubová) 

 

Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady 

 

Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady 

s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom 

zmesového komunálneho odpadu, či zložiek 

triedeného zberu odpadov 

Z ustanovení zákona vyplýva, že odpady vzniknuté pri 

výstavbe nie sú drobné stavebné odpady a je ich 

potrebné recyklovať v rámci výstavby, obaly 

stavebných materiálov je potrebné tiež recyklovať. Pri 

realizácii menších stavebných prác a stavebných 

úprav je živnostník a firma povinná nakladať s týmito 

odpadmi v súlade so zákonom.  Preverte si 

nakladanie s týmto odpadom, ktorý vznikol u vás tak, 

že zaplatíte až po predložení pokladničného dokladu 

a vážneho lístka - kde a ako boli tieto odpady 

zlikvidované. Zabránite tým vzniku čiernych skládok, 

ktoré zaplatíme všetci, aj vy v budúcoročnom 

poplatku za odpad 

 



 

Papier 

 
Interval vývozu: 1 krát za 8 týždňov a formou 

školského zberu 

 

Druh nádoby:  systém zberu do modrých plastových 

vriec v domácnostiach (obyvatelia), 1100 litrové 

nádoby sú určené pre organizácie (ZŠ, MŠ, OÚ 

a pošta, športový areál) 

 

Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, 

kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, 

papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, 

plagáty, pohľadnice, baliaci papier ... . 

 

Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované 

materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný 

papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený, či 

mastný papier, kopírovací papier ... . 

 

Plasty 

 
Interval vývozu: 1 krát za 4 týždne  

 

Druh nádoby systém zberu do žltých plastových vriec 

v domácnostiach (obyvatelia), 1100 litrové nádoby sú 

určené pre organizácie (ZŠ, MŠ, OÚ a pošta, športový 

areál) 

 

Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od nápojov, 

kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky fliaš, 

tégliky od jogurtov hračky, penový polystyrén, 

poháriky z automatov a iné plastové nádobky ... . 

 

Nezbiera sa: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, 

viacvrstvové kombinované materiály, hrubo 

znečistené plasty, podlahové krytiny, guma, molitan 

a pod ... . 

Sklo 

 
Interval vývozu: 1 krát za 4 týždne  

 

Druh nádoby: zelené plastové a kovové 1100 litrové 

kontajnery 

 

Zbiera sa: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety 

zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových 

a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z 

okuliarov ... . 

 

Nezbiera sa: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, 

keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše 

z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, 

žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, 

farbami, potravinami) ... . 

Kovy 

 
Interval vývozu: 1 krát za 8 týždňov 

 

Druh nádoby: červené plastové 1100 litrové 

kontajnery 

 

Zbiera sa: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové 

súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, 

kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, 

kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, kovové 

obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky 

z nápojov ... . 

 

Nezbiera sa: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, 

farbami a rôznymi chemickými látkami, či olejmi... . 



 

Viacvrstvové kombinované 

materiály 

 
Interval vývozu: 1 krát za 8 týždňov a cez systém 

školského zberu 

 

Druh nádoby: oranžové plastové 1100 litrové 

kontajnery 

 

Zbiera sa: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a 

iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, 

vína, piva kozmetiky ... . 

 

Nezbiera sa: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od 

kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, 

práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku, 

plasty, hliník ... . 

 

BIO odpad zo záhrad 

 
Interval vývozu: priebežne v kompostovacích 

zásobníkoch a na zbernom dvore (je možné objednať 

si na Skládke odpadov Dubová pojazdnú drvičku na 

vlastný pozemok)  

 

Druh nádoby: kompostovacie zásobníky 

 

Súčasťou sú: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo 

strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá 

burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie 

a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný 

popol ... . 

 

Súčasťou nie sú: zvyšky jedál, kamene, cigaretový 

ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod ... . 

BIO kuchynské odpady 

 
Interval vývozu: pre školskú jedáleň elektrický 

kompostér, domácnosti si nakladajú samostatne 

skrmovaním kožušinovými zvieratami a 

kompostovaním 

 

 

Súčasťou sú : šupy z čistenia zeleniny a ovocia, 

kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, 

zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, 

papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, 

maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo 

inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a 

servítky, nespracované zostatky surovín, 

neskonzumované zostatky pokrmov a potravín 

rastlinného ale i živočíšneho pôvodu ... . 

 

Súčasťou nie sú: zelené odpady, lístie, drevo, drevený 

odpad, burina, kvety, lístie ... . 

Jedlé oleje a tuky 

 
Interval vývozu: 2 krát za rok a priebežne na zbernom 

dvore alebo na benzínových pumpách  

 

Druh nádoby: PET fľaše a iné nádoby 

 

Zbiera sa: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky 

nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky 

margarínov, masla, či tuku ... . 

 

Nezbiera sa: motorové, hydraulické, či iné oleje 

a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, 

či na prípravu jedla ... tieto odovzdajte u predajcu, 

alebo ako nebezpečný odpad. 



 

Objemný odpad 

 
Interval vývozu: minimálne 2 krát za rok (tradične 

týždeň pred veľkou nocou a pred hodmi) a priebežne 

na zbernom dvore 

 

Druh nádoby: veľkoobjemové kontajnery 

rozmiestnené na území obce 

 

Zbiera sa: komunálne odpady, ktoré sa svojou 

veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na 

zmesový odpad v obci ... . 

 

Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, ostatné 

triedené a zbierané odpady, BIO odpady ... . 

 

Odpady s obsahom škodlivín 

 
Interval vývozu: minimálne 2 krát za rok v termínoch 

zberu nadrozmerného odpadu 

 

Spôsob odovzdania: priamo do zberového vozidla  

 

Zbiera sa: použité batérie a akumulátory, odpadové 

oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, 

živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, 

pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín 

a drevín, handry a rukavice znečistené olejom, 

farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami ... . 

 

Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený 

zber odpadov, BIO odpady... . 

Textil a šatstvo 

 
Interval vývozu: podľa potreby 

 

Druh nádoby: špeciálny kovový kontajner na zber 

textilu a šatstva  

 

Zbiera sa: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy 

odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky, 

doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy 

šatstva a textilu ... . 

 

Nezbiera sa: znečistené a mokré šatstvo ... . 

Elektroodpad 

 
Interval vývozu: minimálne 2 krát za rok a priebežne 

na zbernom dvore 

Druh nádoby: veľkoobjemový kontajner  

Zbiera sa: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, 

rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná 

technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, 

variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, 

elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné 

klimatizačné zariadenia ... . 

 

Nezbiera sa: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady 

s obsahom škodlivých látok ako sú samotné 

elektroodpady, odpady, ktoré nie sú 

elektroodpadom,  zmesový komunálny odpad ... . 

Je zakázané ich odovzdávať podomovým zberačom, 

ktorí nemajú zmluvu s obcou a povolenie na 

nakladanie s elektroodpadom. 



 

Batérie a akumulátory 

 
Interval vývozu: minimálne 2 krát za rok, priebežne 

na zbernom dvore, v rámci spätného zberu 

u predajcu elektroniky a na zbernom mieste (malé 

akumulátory) 

 

Druh nádoby: veľkoobjemový kontajner, nádoby na 

obecnom úrade, v obchodoch ... 

 

Zbiera sa: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) 

a automobilové batérie a akumulátory ... . 

 

Nezbiera sa: priemyselné batérie a akumulátory, iné 

odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné 

batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny 

odpad ... . 

Automobilové akumulátory sa zbierajú v rámci 

nebezpečného odpadu a je zakázané ich odovzdávať 

podomovým zberačom, ktorí nemajú zmluvu s obcou 

a povolenie na nakladanie s nebezpečným odpadom. 

Kyselina väčšinou skončí v prírode... 

 

 

Lieky 

 
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je 

potrebné odovzdávať do verejných lekární. 

Pneumatiky 

 

Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať 

distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík, či 

pneuservisu. 

 


