ZBERNÝ DVOR OBCE DUBNÍK
Zberný dvor Obce Dubník sa nachádza v zastavanom území obce – Dubník s.č. 692.
Zberný dvor v Dubníku slúži občanom obce Dubník na bezplatné uloženie
vyseparovaného komunálneho odpadu z domácností.
Otváracie hodiny Zberného dvora Obce Dubník:
Pondelok – piatok:

08.00 hod. – 15.00 hod.

Občania pred odvozom komodít do zberného dvora zavolajú pracovníka obce na telefónne
číslo 0905 897 366, alebo starostu obce 0917 612 168.

Do zberného dvora môžu ukladať odpad len občania s trvalým pobytom v obci Dubník.
Občania sa musia legitimovať občianskym preukazom.

Aké odpady je možné odovzdať
na zbernom dvore ?
Papier a lepenka
Sklo
Šatstvo
Plasty

(20 01 01, O)
(20 01 02, O)
(20 01 10, O)
(20 01 39, O)

Objemný odpad
Drobný stavebný odpad

(20 03 07, O)
(20 03 08, O)

Separované odpady budú preberané za týchto podmienok:
• papier zviazaný v balíkoch s hmotnosťou maximálne do 10 kg,
• plasty PET fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach,
• sklo neznečistené nebezpečnými látkami a fľaše bez obsahu,
Uloženie zložiek odpadu (sklo, plasty, papier a lepenka) je bezplatné.
Služba je zahrnutá v ročnom poplatku fyzických osôb za komunálne odpady.

PAPIER
PATRIA SEM:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice,
kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s
kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
NEPATRIA SEM:
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a
dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a
pod.

SKLO
PATRIA SEM:
Nevratné obaly zo skla, z alkoholických alebo nealkoholických nápojov,
poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný
dvor), sklenené črepy a pod.
NEPATRIA SEM:
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky,
pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.
Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

PLASTY
PATRIA SEM:
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a
mikroténové vrecká, baliace fólie,, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich
prostriedkov a kozmetiky.
NEPATRIA SEM:
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky,
obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

ŠATSTVO
PATRIA SEM:
Použité textílie a odevy: pánske, dámske, detské odevy pre všetky sezóny,
lôžkoviny, posteľná bielizeň a iný domáci textil, topánky, tašky, kožené
a kožušinové odevy, doplnky. Taktiež na domáce, kuchynské a športové potreby,
knihy, hračky a podobne.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
PATRÍ SEM:
drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky,
sadrokartónu, ...
NEPATRÍ SEM:
stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, penový
polystyrén).
Je možné ho použiť ako recyklát pri stavbe ciest, chodníkov,
pri terénnych úpravách, do zásypov.

OBJEMNÝ ODPAD
PATRÍ SEM:
starý nábytok, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú
súčasťou komunálneho odpadu a podobne.

