VRANOVSKÝ HLÁSNIK
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

* ročník 18

* číslo 1/2020

* občasník

* vydáva Mestský úrad Vranov nad Topľou

skládkovanie). Jedným z nástrojov, ako
za takzvané skládkovanie neplatiť viac, je
znížiť množstvo vytvoreného komunálneho
odpadu, a to znižovaním jeho tvorby a
separáciou (v meste
Vranov nad Topľou
momentálne
na
úrovni približne 40%).
Jedine takto vieme
zastaviť stále narastajúcu výšku poplatku za skládkovanie.

Téma zvyšovanie miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad v našom
meste rezonovala koncom roka vo všetkých
médiách. K tomuto nepopulárnemu opatreniu pristúpilo viacero miest na Slovensku,
a to z dôvodu zmeny legislatívy v oblasti
nakladania s odpadmi (zvýšenie poplatku
za uskladnenie odpadu na skládkach, tzv.

* bezplatne
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znížili množstvo komunálneho odpadu
uloženého na skládku.

Preto vás, občania
mesta Vranov nad
Topľou,
žiadam,
V roku 2020 mesto Vranov nad Topľou za 1 tonu uskladneného
aby ste pristúpili
odpadu platí poplatok vo výške 7 eur. V roku 2021, ak separácia
k zodpovednejšiezostane vo výške 40%, bude tento poplatok 12 eur za tonu.
mu separovaniu komunálneho odpadu
tak, aby ste zvýšili
Ing. Ján Ragan
množstvo vyseparovaného odpadu a tým
primátor mesta Vranov nad Topľou

ZBERNÝ DVOR V MESTE VRANOV NAD TOPĽOU

Na
bezpečné
uloženie
odpadov
(elekro-odpadu, stavebného odpadu, bioodpadu a iného druhu odpadu) majú občania mesta Vranov nad Topľou k dispozícii
zberný dvor, ktorý prevádzkuje zmluvná
spoločnosť Marius Pedersen, a.s.. Zberný
dvor sa nachádza na Toplianskej ulici č.
1040 vo Vranov nad Topľou.
V zbernom dvore občania s trvalým pobytom vo Vranove nad Topľou, môžu
odovzdať rôzne odpady z domácnosti v
rozsahu podľa platného Všeobecného
záväzného nariadenia č. 159/2016. Trvalý
pobyt je potrebné preukázať preukazom
totožnosti. Nie je prípustné preukázať trvalý
pobyt cudzím dokladom totožnosti.

Odpad privezený osobami, ktoré
nemajú trvalý pobyt na území mesta Vranov nad Topľou, zamestnanci zberného dvora neprevezmú.
Na zbernom dvore môžu obyvatelia
mesta BEZPLATNE odovzdávať nasledovné druhy odpadov:
sklo, papier a lepenka, tetrapaky, plasty vrátane stavebného a obalového polysterénu,
kovy a kovové zariaďovacie predmety,
batérie a akumulátory, vrátane prenosných a gombíkových, elektroodpad vrátane
žiariviek a osvetľovacích telies, odpad zo
zelene vrátane dreva, zvyšky zeminy a
kameniva, šatstvo a textílie, odpady z obsa-

hom škodlivín ako drobná chémia, odpadové
oleje, lepidlá, rozpúšťadlá, znečistené alebo
napustené drevo apod., jedlé oleje a tuky,
nadrozmerný a objemný komunálny odpad.

1. Sklo, papier a lepenka, tetrapaky, plasty
a kovy, ktorých vznik sa dá predpokladať z
domácností, vrátane nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu, napríklad zo
záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie
alebo uskladnenie vozidla používaného
pre potreby domácnosti, najmä z garáží,
garážových stojísk a parkovacích stojísk sa
preberajú bez obmedzenia množstva.
2. Stavebný a obalový polysterén nesmie
byť rozdrobený, preberá sa v celých kusoch
z dôvodu jeho ďalšieho materiálového zhodnotenia.
3. Automobilové batérie a akumulátory
sa preberajú v množstve max. 2 ks za rok
na jednu adresu, nie na osobu. Množstvo
prenosných batérií vr. Gombíkových článkov
alebo sady batérií nie je obmedzené množstvom.
4. Elektroodpad sa preberá v množstve max.
1 ks za mesiac na adresu, nie na osobu.
5. Odpad zo zelene sa preberá v množstve
max. 1 prívesný vozík do mesiaca na jednu
adresu, nie na osobu.
6. Odpad z konárov a z orezov musí byť
minimalizovaný. Odpad z dreva bez obsahu škodlivín a zvyšky zeminy a kameniva

sa preberajú v množstve max. 1 prívesný
vozík do mesiaca jednu adresu, nie na osobu.
7. Šatstvo a textílie sa preberajú bez obmedzenia množstva.
8. Odpady z obsahom škodlivín ako drobná chémia, odpadové oleje, lepidlá, rozpúšťadlá, znečistené alebo napustené
drevo sa preberajú v množstve max. 3 ks
za mesiac na jednu adresu, nie na osobu,
pričom max. objem nádoby je 25 l.
9. Jedlé oleje a tuky sa preberajú vo vhodnom uzatvárateľnom obale v množstve
maximálne 1 l za jeden mesiac na jednu
adresu, nie na osobu.
10. Nadrozmerný a objemný komunálny
odpad ako napr. nábytok, sedacie súpravy, koberce ... v množstve maximálne 1
prívesný vozík (500 kg) za 1 mesiac na
jednu adresu, nie na 1 osobu. Nábytok a
sedacie súpravy musia byť rozobrané, minimalizované a uložené na čo najmenší objem. Okná v počte maximálne 4 ks a dvere
v počte maximálne 4 ks za rok na jednu
adresu, nie na osobu.
Otváracie hodiny Zberného dvora vo
Vranove nad Topľou:
Pondelok - Piatok 6.00 h – 14.30 h
Sobota 7.00 h – 12:00 h
Ing. Marcel Kopčo, odd. výstavby, dopravy
a územ. rozvoja, MsÚ Vranov nad Topľou
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TVORBA, NAKLADANIE, SEPARÁCIA A CENA KOMUNÁLNEHO ODPADU V MESTE
VRANOV NAD TOPĽOU V ROKOCH 2014 - 2019

2014

tab.1: Tvorba, nakladanie, separácia a cena komunálneho odpadu v meste Vranov nad Topľou v roku 2014
V roku 2014 si zber separovaného odpadu mesto zabezpečovalo samo.

2015

tab.2: Tvorba, nakladanie, separácia a cena komunálneho odpadu v meste Vranov nad Topľou v roku 2015

2016

tab.3: Tvorba, nakladanie, separácia a cena komunálneho odpadu v meste Vranov nad Topľou v roku 2016
Od 1.7.2016 zber separovaného odpadu financuje OZV – ENVI-PAK a.s.
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TVORBA, NAKLADANIE, SEPARÁCIA A CENA KOMUNÁLNEHO ODPADU V MESTE
VRANOV NAD TOPĽOU V ROKOCH 2014 - 2019

2017

tab.4: Tvorba, nakladanie, separácia a cena komunálneho odpadu v meste Vranov nad Topľou v roku 2017
V roku 2017 zber separovaného odpadu financuje OZV – ENVI-PAK a.s.

2018

tab.5: Tvorba, nakladanie, separácia a cena komunálneho odpadu v meste Vranov nad Topľou v roku 2018
V roku 2018 zber separovaného odpadu financuje OZV – ENVI-PAK a.s.

2019

tab.6: Tvorba, nakladanie, separácia a cena komunálneho odpadu v meste Vranov nad Topľou v roku 2019
V roku 2019 zber separovaného odpadu financuje OZV – ENVI-PAK a.s.
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ZA DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD PRIVEZENÝ NA ZBERNÝ DVOR PLATÍME
Jednou zo zmien nového zákona o odpadoch je aj platenie poplatku za drobný
stavebný odpad. Za kilogram drobného
stavebného odpadu, privezeného na zberný dvor, Vranovčania zaplatia 0,050 eura.
Nový zákon o odpadoch, ktorý je účinný od 1. januára 2016, určil povinnosť
obciam zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Sadzba poplatku v našom meste je
ovplyvnená aj faktom, že mesto nemá
skládku odpadu. Ten sa musí odviezť na
najbližšie skládky niekoľko desiatok kilometrov. Výška poplatku teda zohľadňuje
reálne náklady mesta na likvidáciu drobného stavebného odpadu.
Čo je drobný stavebný odpad?
Je odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobu alebo pre
fyzickú osobu. Sú to práce, na ktoré si
nevyžaduje ohlásenie, napr. maliarske,
natieračské práce, opravy fasád, výmena
obkladu, dlažby a podobne.
Pôvodný systém bol nespravodlivý voči
tým, ktorí takéto práce nevykonávali, čiže
nič neprerábali a museli svojimi poplatkami a daňami prispievať za ľudí, ktorí drobný stavebný odpad vyprodukovali.

Koľko a kde treba zaplatiť
Mesto v minulosti zakúpilo a nainštalovalo na zbernom dvore mostovú váhu, ktorá
slúži aj na váženie drobného stavebného odpadu. Drobný stavebný odpad
privezený na zberný dvor určení pracovníci odvážia a občan zaň zaplatí priamo na
mieste. Platiť je možné len v hotovosti,
pričom občan dostane doklad o úhrade
tohto poplatku.
Drobný stavebný odpad je v zbernom
dvore odoberaný v čase:
Pondelok – Piatok od 6.00 h do 14.30 h.
Sobota: od 7.00 h do 12.00 h.
ZA VYTVÁRANIE ČIERNYCH
SKLÁDOK HROZÍ POKUTA !
V meste Vranov nad Topľou je zakázané
ukladať drobný stavebný odpad do nádob
na komunálny odpad alebo na iné miesto,
než je určené na jeho uloženie. Pôvodca
nelegálnej skládky berie na seba povinnosť ju odstrániť a musí počítať s pokutou
až do výšky 1500 eur.
Staré pneumatiky nepatria do stojísk
ani na zberný dvor.
Na základe nového zákona č. 79/2015 o
dopadoch od januára 2016 pneumatiky

nespadajú pod komunálny odpad. V poslednom čase sa však rozšírilo, že občania
odkladajú resp. sa zbavujú týchto pneumatík tak, že ich ukladajú do, alebo k stojiskám na komunálny odpad. Taktiež ani
zberné dvory nesmú odoberať resp. prevziať staré pneumatiky. Zákon hovorí, že
konečný užívateľ je povinný pneumatiku,
ktorú chce vyhodiť odovzdať distribútorovi pneumatík (autoservisy, pneuservisy
a predajné miesta pneumatík) a ten je povinný ju odoberať bezplatne.
Pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov:
Od roku 2020 mesto Vranov nad Topľou
neposkytuje možnosť pristavenia veľko
objemových kontajnerov na drobný
stavebný odpad, objemný odpad a pod.
Nakoľko mesto doplácalo za vývoz
a zneškodnení týchto kontajnerov, rozhodlo sa túto službu neposkytovať. Občania si
ju objednať v spoločnosti, ktorá má povolenie na nakladanie s odpadmi napr.
u spoločnosti Marius Pedersen, a.s.
Ing. Marcel Kopčo, oddelenie výstavby,
dopravy a územ. rozvoja MsÚ Vranov nad
Topľou

VÝZVA UCHÁDZAČOM O MESTSKÝ BYT
Mesto Vranov nad Topľou vyzýva všetkých uchádzačov o mestský byt aby v termíne do 30.04.2020 osobne na oddelení bytov a nebytových priestorov (Ing. Michalov – MsÚ, p. Kmecová – bývalý MsBP) resp. písomne (e-mail, list)
potvrdili záujem o pridelenie bytu. Tlačivá sú na internetovej stránke mesta resp. kancelárii prvého kontaktu MsÚ.
Všetci uchádzači musia spĺňať v zmysle VZN o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Vranov n/T
č. 9/1996 nasledovné podmienky :
a) uchádzač si podal písomnú žiadosť o prenajatie bytu a má trvalý pobyt na území mesta
b) dovŕšil 18 rokov
c) nemá vlastný byt, rodinný dom, družstevný byt a ani nie je čakateľom o družstevný byt, resp. stavebníkom rodinného domu(nebolo mu vydané stavebné povolenie)
d) preukáže spôsobilosť platiť nájomné
e) je schopný súčinnosti bývania a neporušuje dobré mravy v dome
Zároveň oznamujeme všetkým uchádzačom o mestský byt, že žiadateľ o pridelenie nájomného bytu, ktorého
žiadosť bola zaradená do evidencie je povinný:
a) nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb do 30 dní odo dňa,
kedy zmena nastala,
b) každý rok do 31.1. bežného roka písomne (e-mail, list) resp. osobne oznámiť záujem o pridelenie bytu a potvrdiť
platnosť údajov, resp. aktualizovať údaje uvedené v pôvodnej žiadosti; v opačnom prípade bude žiadosť vyradená zo
zoznamu žiadostí uchádzačov o byt.
Tento postup vyplynul z toho, že mesto eviduje množstvo žiadostí, ktoré sú neaktuálne. Žiadatelia si medzičasom
zabezpečili bývanie iným spôsobom prípadne už trvalý pobyt na území mesta nemajú alebo sa dlhodobo zdržujú v
zahraničí. Aby nedochádzalo k podobným nedorozumeniam, bude požadovaná od žiadateľov o pridelenie bytu určitá
forma aktualizácie žiadosti. Toto oznámenie je súčasťou formuláru „Žiadosť o prenájom bytu“ bod 8.
Ing. Michalov Peter, vedúci oddelenia bytov a nebytových priestorov, MsÚ Vranov nad Topľou
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