
 

 Zberné miesto  Dubovica  
 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
 

 
Prevádzkovateľ zariadenia :   Obec Dubovica  
                                               082 71  Lipany  
 
 
 

Určenie a podmienky uskladnenia 
 

Zberné miesto  je určené  na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre fyzické 
osoby, občanov s trvalým pobytom v Dubovici, nasledovného charakteru a 
množstva :  
 
· Drobný stavebný odpad - ako je polystyrén, lepenka, izolačný materiál, 
stavebná sieťka, gumová podlahovina a pod. - materiál po drobných úpravách 
v rodinnom dome. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 200 
kg/rok na jedného obyvateľa.   
. Biologicky rozložiteľný odpad – ide o odpad  zo záhrad, dvorov t.j. konáre zo 
stromov, lístie všetkého druhu, tráva, kvety, burina  a pod.  
 

Obsahom odpadu nemôže byt'  
 

· Biologicky rozložitel'ný odpad - uhynuté zvieratá  
· Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napríklad vyprázdnené nádoby po 
škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/  
· Chemické látky, farby a ich obaly. 
 

Povinnosti dovozcu odpadu 
 

· Poskytnúť informácie do knihy  dovozov odpadu pre štatistické 
vyhodnocovanie -   meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného 
odpadu. Ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenávané. 
  
 



Obmedzenie 
 

Nie je dovolené dovážať a ukladať odpad od firiem a právnických osôb.  
Prísne sa zakazuje v priestore zberného dvora  manipulovať s otvoreným ohňom.  

 
 

Prevádzkové hodiny 
 

streda od 13.00hod.   -    do 15.00 hod.  
 

   sobota od 11.00 hod.  -    do 13.00 hod. 
 

 
Zodpovednosť za prevádzku 

 
Za dodržiavanie pravidiel prevádzky, bezpečnosť pri práci a požiarnu 
bezpečnosť zodpovedá obsluha zberného dvora, ktorá tiež usmerňuje občanov 
obce Dubovica pri ukladaní odpadu do jednotlivých zberných nádob a 
zabezpečuje nahlásenie požiadavky na odvoz plných kontajnerov.  
Pracovník zodpovedný za prevádzku zberného dvora:  Štefan Filip, Dubovica 
120 
 

Iné možnosti nakladania s odpadom 
 

Pre zabezpečenie odvozu väčšieho množstva odpadu pre fyzické osoby, firmy a 
právnické osoby je možné objednať veľkokapacitný kontajner u vývozcu 
odpadu. Tento odpad si musia občania zlikvidovať na vlastné náklady.  
 
Tento prevádzkový poriadok schválilo Obecné zastupiteľstvo v  Dubovici dňa 
23.10.2012  uznesením č. 114/2012.  Prevádzkový poriadok je platný odo dňa 
schválenia. 
 
 
 
 
 

Bystrík Hudák 
starosta obce  


