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Aj v roku 2017 mesto hospodárilo
s prebytkom vo výške viac ako 500 000 eur
V závere júna (28. 6. 2018) poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí schválili záverečný účet mesta za rok 2017. Podľa
pripraveného dokumentu mesto Vranov nad
Topľou ukončilo svoje hospodárenie uplynulý rok prebytkom, a to vo výške 523 022,82 €.
Schválením záverečného účtu poslanci zároveň
schválili aj prídel do rezervného fondu mesta
Vranov nad Topľou, a to z upraveného prebytku

hospodárenia za rok 2017 v sume 393 852,78 €.
Celkový zostatok rezervného fondu tak dosiahol
výšku 491 643,23 €.
Počas uplynulého roka mesto zrealizovalo
a ukončilo viaceré investičné akcie, ktoré boli
zároveň zaradené do majetku mesta, a to: rekonštrukcia Materskej školy na Sídlisku 1. mája,
rekonštrukcia multifunkčného športového areálu pri Základnej škole Sídlisko II, umelá hracia
plocha na
Futbalovom
štadióne
na Ulici B.
Němcovej,
chodník
na Čemer
nianskej ulici II. etapa,
rekonštrukcia námestia

na Lúčnej, rekonštrukcia multifunkčného ihriska
pri Základnej škole Lúčna, rozšírenie a doplnenie verejného osvetlenia na Nemocničnej
a Kláštornej ulici, oplotenie pozemkov na Ulici
B. Němcovej a cintorína na Dlhej ulici, odvodnenie a úprava komunikácie na Lúčnej, modernizácia a rozšírenie kamerového systému, spojovacie chodníky na hlavnom mestskom cintoríne,
bezpečný priechod pre chodcov na Lúčnej, nové
hracie prvky do detských ihrísk, spomaľovacie
prahy, merače rýchlosti a ďalšie. Zároveň do
majetku mesta boli zaradené zakúpené pozemky v Čemernom a na Lomnici. Hodnota majetku
mesta celkovo vzrástla o 1 286 000 eur.
K 31. 12. 2017 mesto neevidovalo žiadne
záväzky po splatnosti nad 60 dní a svoju zadĺženosť znížilo oproti predchádzajúcemu roku
o 3,45 % z 29,69 % na súčasných 26,24 %.
Eva Fedorňáková
tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou

Ako mesto prerozdelí ušetrené peniaze?

Na základe prebytkového výsledku hospodárenia mesta poslanci mestského zastupiteľstva počas júnového rokovania (28. 6. 2018)
schválili navýšenie rezervného fondu mesta
o 393 852,78 €. Jedná sa o historicky najvyššie
navýšenie rezervného fondu.
Celkový zostatok rezervného fondu mesta
tak dosiahol výšku 491 643,23 €.
Zároveň poslanci schválili návrh na použitie
finančných prostriedkov z rezervného fondu:
na krytie rozvojových programov v celkovej
sume 291 900 eur, na odstránenie havarijného
stavu v celkovej sume 89 000 eur a navýšenie
príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu
očakávaného vyššieho príjmu z tzv. podielových
daní a to vo výške 98 800 eur.
Z rezervného fondu mesta mesto
prefinancuje:
• rekonštrukciu kotolne na Základnej škole
Lúčna,
• kompletizáciu vybavenia kotolne a zateplenie
telocvične na Základnej škole Kukučínova,
• vybavenie Školskej jedálne Bernolákova,
• vybavenie Školskej jedálne Juh,
• vybavenie školských jedální materských škôl,
• renováciu povrchu pretlakovej športovej haly,
• izolačné práce vrátane fólie na prekrytie
strešného plášťa na budove CVČ.
Zároveň mesto z mimoriadneho príjmu
z podielových daní prefinancuje:
• opravu strechy na Materskej škole
Domašanská ulica,
• výmenu okien na Materskej škole Okulka,

prebytkovo a zároveň rezervný fond mesta sme
• opravu havarijného stavu bazénu na
navýšili o historicky najvyššiu sumu približMaterskej škole Okulka,
ne o 393 000 eur, nebude potrebné rozpočet
• opravu sociálnych zariadení v Materskej
mesta zaťažovať ďalším úverom a tieto invesškole Ulica 1. mája,
tičné akcie vyfinancujeme z rezervného fondu.
• opravu strechy na Materskej škole Juh,
Jednotlivé návrhy na realizáciu rekonštrukcií
• neštátne školy a školské
kotolní, budov, ako aj návrhy na odstránenie
zariadenia – cirkevná škola.
V rámci úpravy rozpočtu boli presunuté havarijných stavov, vzišli z rokovania jednotlivých komisií, výborov mestských častí a od obfinančné prostriedky:
čanov. Chcem zdôrazniť, že napriek čerpaniu
• na výstavbu parkoviska na Lúčnej pri krufinančných prostriedkov, v rezervnom fonde
hovom objazde pred vstupom na náučný
chodník,
mesta zostane viac ako 110 000 eur. Znamená
• na združenie finančných prostriedkov pri výto, že mesto je vo výbornej finančnej kondícii,
a to je dobrá správa aj pre tento rok,“ povedal
stavbe spojovacieho chodníka medzi obcou
primátor mesta Ján Ragan.
Vechec a mestom Vranov nad Topľou, časť
Eva Fedorňáková
Čemerné,
• na spolufinancovanie výstavby multifunkčtlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou
ných ihrísk pre Základnú školu
Bernolákova a Základnú školu
Kukučínova,
• na dofinancovanie opravy
havarijného stavu sociálnych
zariadení obradnej siene.
„Niektoré investície z predložených investícií už boli schvaľované v rozpočte mesta na rok
2018. Pri schvaľovaní rozpočtu
ešte nebolo jasné, či ich prefinancujeme úverom alebo prebytkom hospodárenia mesta. Keďže
v rámci schválenia záverečnéSchválená bola aj výmena okien na budove
ho účtu bolo skonštatované, že
Materskej školy Okulka
v uplynulom roku sme hospodárili
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Rekonštrukcia miestnych komunikácií a súvislé opravy ciest a chodníkov

Okrem bežných opráv ciest, chodníkov a spevnených plôch, ktoré mesto má vo svojom rozpočte od roku 2013 každoročne naplánované, plánuje v tomto a v budúcom roku zrealizovať na svojom území
väčšiu rekonštrukciu komunikácií. Na základe schváleného uznesenia
č. 142/2017 mesto Vranov nad Topľou v tomto období začína s touto rozsiahlou realizáciou rekonštrukcie komunikácií, ktorá pozostáva
z kompletnej výmeny obrusnej vrstvy asfaltu a vytvorenia nového
asfaltového povrchu v celej šírke a určenej dĺžke.
Do tejto plánovanej rekonštrukcie boli zaradené cesty – komunikácie na základe výberu jednotlivých výborov mestských častí, podnetov občanov a na základe monitoringu, ktorý vykonali zamestnanci mestského úradu.
Jedná sa o rekonštrukciu komunikácií:
• miestna komunikácia od križovatky na Ulici Milana Rastislava
Štefánika po Základnú školu Bernolákova,
• miestna komunikácia od okružnej križovatky na Dlhej ulici
k obchvatu,
• miestna komunikácia medzi bytovým domom s. č. 1060 a ZŠ
Bernolákova,
• miestna komunikácia na Ulici na hrunku,
• miestna komunikácia Sídlisko II pred garážami po križovatku OD Billa,
• miestna komunikácia na Dobrianskeho ulici,
• spojnica Budovateľskej ulice a Mlynskej ulice,
• miestna komunikácia na Sídlisko 1. mája pri materskej škole,
• miestna komunikácia na Bernolákovej ulici pri tržnici,
• miestna komunikácia na Okulke, spodná časť sídliska,
• miestna komunikácia pri Základnej škole na Sídlisku II,
• miestna komunikácia na Dubníku, od Mlynskej ulice po prvú
križovatku,
• miestna komunikácia na Ružovej ulici,
• miestna komunikácia na Herlianskej ulici,
• miestna komunikácia na Puškinovej ulici,
• miestna komunikácia na Kláštornej ulici.
Celkový rozsah rekonštrukcie tvorí 31 474 m2 v hodnote približne
1 200 000 eur. Táto rekonštrukcia bude vyfinancovaná z úverových
prostriedkov vo forme rovnomerných mesačných splátkach po dobu
10 rokov, so začiatkom splácania splátok po ukončení realizácie.

Miestna komunikácia na Dubníku,
od Mlynskej ulice

Miestna komunikácia od okružnej križovatky
na Dlhej ulici k obchvatu

Miestna komunikácia na Bernolákovej ulici pri tržnici
Miestna komunikácia pri Základnej škole na Sídlisku II

Miestna komunikácia na Okulke - spodná časť sídliska

Miestna komunikácia na Herlianskej ulici
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Miestna komunikácia na Sídlisku 1. mája pri materskej škole
V rámci opráv bude obnovená aj
miestna komunikácia na Sídlisku I

Miestna komunikácia Sídlisko II pred garážami
Zároveň v polovici mesiaca júl mesto začne aj s každoročnou
opravou súvislých úsekov komunikácií. Na opravu 9 úsekov komunikácií vo svojom rozpočte vyčlenilo 235 000 eur.
V rámci opráv ciest a chodníkov bude zrealizovaná súvislá oprava
chodníka na Prešovskej ulici, a to v smere od križovatky s Herlianskou
ulicou ku križovatke s Čemernianskou ulicou v dĺžke 160 metrov
a chodník na Staničnej ulici o dĺžke 90 metrov. Naplánovaná je aj
oprava cestnej komunikácie a oboch chodníkov na Pribinovej ulici
o dĺžke 99 metrov, oprava miestnej komunikácie pri bytových domoch 987, 988, 989 na Sídlisku I a oprava miestnej komunikácie vo
vnútrobloku pri bytových domoch 665, 651 a 652 na Rodinnej oblasti, oprava cestnej komunikácie na Dlhej ulici, a to od križovatky
ulíc Dlhá a Juh po okružnú križovatku pri kostole, v dĺžke 313 metrov
a oprava miestnej komunikácie na Záhradnej ulici v dĺžke 340 metrov.
V rámci opráv komunikácií na území mesta je naplánovaná oprava
a rozšírenie križovatky ulíc Alexandra Dubčeka a M. R. Štefánika, a to
pravostranným rozšírením cestnej komunikácie na Ulici A. Dubčeka.
Samotný návrh opráv týchto komunikácií a spevnených plôch
bol zostavovaný na základe požiadaviek zo zasadnutí výborov jednotlivých mestských častí, požiadaviek občanov mesta a na základe
obhliadky pracovníkmi mestského úradu. Termín ukončenia prác je
naplánovaný do konca septembra.

Opravený bude aj chodník na Prešovskej ulici

Do zoznamu opráv boli zaradené aj chodníky
a miestna komunikácia na Pribinovej ulici

Z dôvodu naplánovaných rozsiahlych opráv komunikácií na území mesta žiadame vodičov o pochopenie situácie,
toleranciu, pretože počas opráv budú cesty čiastočne uzatvorené a doprava na nich môže byť výrazne obmedzená
a zhustená.
Eva Fedorňáková, tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou

Nová parkovacia plocha na Okulke

Asanáciou nepotrebného objektu prečerpávacej stanice, premiestnením prenosných garáží,
úpravou plochy, a to vyrovnaním

stavebných úprav v tejto časti
sídliska vzniklo nových 20 parkovacích miest. Celkovo do rekonštrukcie tejto odstavnej plochy

terénu, vyštrkovaním a vydláždením, mesto Vranov nad Topľou
na Okulke pri bytovom dome
č. 14 upravilo spevnenú plochu
na parkovanie. Zrealizovaním

mesto preinvestovalo približne
14 000 eur.
Eva Fedorňáková
tlačový referát
MsÚ Vranov nad Topľou
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Začala rekonštrukcia 3. etapy centra mesta

Od piatka 1. 6. 2018 odovzdaním stavby
mesto Vranov nad Topľou začalo s realizáciou
stavby „URBANISTICKO – ARCHITEKONICKÁ
ÚPRAVA CENTRA MESTA – 3. ETAPA.“ Tento
úsek je umiestnený v priestore medzi okruž-

prvky, ktoré dotvoria námestie z hľadiska
funkčnej náplne, kompozično – estetického
pôsobenia a orientačného významu – svietidlá (uličné a parkové lampy), picia fontánka,
lavičky, koše, stojan na bicykle. Celkové ná-

bude zrealizovaná napríklad oprava kanalizácie, chodníkov, cestnej komunikácie,
elektriny a parkových úprav.
Ja osobne sa najviac teším, že v rámci
rekonštrukcie zviditeľníme pozostatky naj-

nou križovatkou pri obchodnom dome
Jednota a križovatkou pred obchodným domom DP. Tretí realizačný úsek – úsek JUH
bude priamo napojený na už zrealizovaný
druhý realizačný úsek STRED.
V rámci tejto rekonštrukcie námestia
bude zrekonštruovaná miestna komunikácia na Ulici M. R. Štefánika, vystavané budú
nové spevnené plochy s cyklistickým chodníkom. Nosnými prvkami 3. etapy sú Pamätník
hrdinov a bojovníkov proti fašizmu s upravenou plochou v centrálnej časti tohto územia a symbolická náznaková rekonštrukcia
obrysu Kostola svätého Štefana v parku pri
pamätníku. Súčasťou sú aj architektonické

klady na realizáciu stavby sú vo výške niečo
vyše 948 tis. eur. Dodávateľ stavby bol vysúťažený formou obchodnej verejnej súťaže,
vyhlásením vo Vestníku verejného obstarávania. Financovanie stavby je zabezpečené
formou úveru.
„Nakoľko v minulých rokoch, v tomto
roku a pravdepodobne ani v tomto programovacom období nebude vypísaná výzva,
cez ktorú by sme mohli získať finančné
prostriedky z fondov EÚ na realizáciu rekonštrukcie 3. etapy centra mesta, navrhli sme
ju vyfinancovať formou úveru. Nejedná sa
len o estetickú úpravu, ale o komplexnú rekonštrukciu tejto časti centra, v rámci ktorej

staršieho kostola na území mesta, Kostola
svätého Štefana, v ktorom sa vydávala
Alžbeta Báthory. V rámci úprav bude stavebne označený pôdorys tohto kostola a ja verím, že to bude zaujímavé nielen pre turistov,
ale aj pre občanov nášho mesta,“ povedal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.
V rámci rekonštrukcie 3. etapy centra
mesta budú osadené aj nové verejné toalety,
a to v priestore medzi domom kultúry a objektom DP. Osadenie nových toaliet je naplánované do konca tohto kalendárneho roka.
Eva Fedorňáková
tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou

Na Kláštornej ulici začala výstavba novej splaškovej kanalizácie

Odovzdaním
staveniska
mestom
Vranov nad Topľou v stredu 6. 6. 2018,
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a. s. začala realizáciu stavby „Vranov – IBV
Lomnica, Kláštorná ulica – kanalizácia.“ V rámci stavby bude v celkovej dĺžke 772 metrov
(vrátane prípojok) vybudovaná nová splašková kanalizácia. Tento stavebný objekt rieši

realizáciu gravitačnej stoky v dĺžke 443,5 m
s výtlačným potrubím v dĺžke 188 metrov
a gravitačnej stoky v dĺžke 90,5 metra. Pre
napojenie nehnuteľností bude vybudovaných 28 ks gravitačných prípojok a jedna tlaková kanalizačná prípojka.
Druhým vybudovaným objektom bude
prečerpávacia separačná stanica a NN

prípojka pre prečerpávaciu stanicu v dĺžke
28 metrov. Ukončenie výstavby je naplánované najneskôr do 12/2018. Po ukončení
stavby mesto Vranov nad Topľou zrealizuje
komplexnú rekonštrukciu cestnej komunikácie pre IBV Lomnica – Kláštorná ulica.
Eva Fedorňáková
tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou

Odovzdanie staveniska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti
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Dni mesta 2018

V dňoch 15. – 17. júna mesto Vranov aktívne kluby a ponuku športových aktivít na
nad Topľou pripravilo tradičné kultúrne území mesta Vranov nad Topľou.
V rámci mestských osláv bola v Dome
podujatie Dni mesta, ktorých súčasťou boli
XXXI. Vranovské zborové slávnosti a 2. ročník kultúry vo Vranove nad Topľou otvorená 30. jubilejná autorská výstava obrazov
Furmanských pretekov.
Mestské oslavy sa
začali koncertovaním
zahraničných účastníkov 31. Vranovských
zborových slávností na
námestí pred AOC, slávnostným sprievodom
k domu kultúry. Otvoril
ich primátor Ján Ragan
spolu s predstaviteľmi partnerských miest
mesta Vranov nad
Topľou. Súčasťou zahájenia bolo predstavenie
novej mestskej pubMažoretky z tanečného klubu Varanovia
likácie „Šport Vranov
v slávnostnom sprievode počas Dni mesta
nad Topľou.“ Táto kniha predstavuje nielen športový svet mesta Farebné impresie známeho vranovského
Vranov nad Topľou, prezentuje našim obča- maliara Miroslava Kudziu.
nom najmä možnosti začlenenia sa medzi
„Je peknou tradíciou, že v tomto
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období si pripomíname sviatok nášho mesta, že ho chceme osláviť a sme na neho
hrdí. Každoročne sa počas mestských slávností snažíme pripraviť pestrý a zaujímavý
program. Tento rok nám piatkové popoludnie spríjemnili žiaci Základnej umeleckej
školy, členovia tanečnej skupiny Dyno a mažoretky Varanovia, podvečer a večer vranovské pódium patrilo známym slovenským kapelám CHIKI
LIKI TUA a POLEMIC. Sobotňajší
program si užili hlavne naše deti,
ktoré potešila UsmievaAnka a večer v rámci VranovFestu vystúpili
viaceré vranovské kapely a slovenský raper Suvereno. Novinkou
tohtoročných mestských osláv boli
sobotňajšie Furmanské preteky
v areáli nášho priemyselného parku. Som veľmi rád, že aj tento rok
sme oslavy nášho mesta spojili
s Vranovskými zborovými slávnosťami, ktoré nám pomohli dotvoriť
atmosféru týchto slávnostných
dní.” povedal primátor mesta Ján Ragan.
Eva Fedorňáková
tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou

Začala výmena okenných výplní a oprava sociálnych zariadení
v budovách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zároveň mesto začalo s opravou 3 sociálDňa 2. 7. 2018 začala výmena okien
a dverí na dvoch objektoch Základnej ško- nych zariadení v dvoch pavilónoch Materskej
ly Bernolákova. Celkovo bude vymenených školy na Ulici 1. mája. V rámci opravy budú
144 okenných výplní, a to: v trieVýmena okenných výplní na budove II. stupňa
dach, učebniach, sociálnych a sklaZákladnej školy Bernolákova
dových priestoroch budovy II.
stupňa základnej školy a školskej
jedálni. V rámci opráv v budove
školskej jedálne bude zrekonštruovaný hlavný vchod do tohto objektu a zrealizovaná bude aj výmena
všetkých vstupných dverí v objekte. Celkovo do výmeny a opráv
bude preinvestovaných približne
100 000 eur. Ukončenie opráv je
naplánované koncom augusta.

v sociálnych zariadeniach odstránené staré
a osadené nové obklady, dlažby, podlahy
a sanita. Celkovo mesto do opravy preinvestuje približne 9 000 eur.
Ukončenie prác je naplánované
na koniec júla.
V rámci leta sa uskutočnia aj
ďalšie opravy, a to: výmena okien
na Materskej škole Okulka a oprava bazéna v tejto materskej škole,
renovácia povrchu pretlakovej
športovej haly, oprava strechy na
budove CVČ, a ďalšie.
Eva Fedorňáková
tlačový referát
MsÚ Vranov nad Topľou

Oprava poškodených hracích prvkov
v detských ihriskách
a úprava športoviska

V rámci opráv detských ihrísk a športovísk mesto Vranov nad Topľou zrealizovalo opravu športoviska na Sídlisku II. Oprava zahŕňala: odstránenie poškodeného asfaltového koberca a starej kamennej obruby, zabetónovanie nových parkových obrubníkov, potiahnutie asfaltového koberca a osadenie futbalových bránok. Celkovo
do opravy ihriska mesto Vranov nad Topľou preinvestuje približne 9 980 eur.
V najbližšom období budú na tomto športovisku osadené nové ochranné
siete.
Zároveň mesto Vranov nad Topľou v tomto období pokračuje s opravou jednotlivých poškodených hracích prvkov, ktoré sú osadené v detských ihriskách, a to:
na Lúčnej, Sídlisku I, Sídlisku 1. mája, Okulke, Sídlisku II, v Čemernom a na Lomnici.
Celkovo do opravy prvkov mesto preinvestuje približne 1 300 eur.
Eva Fedorňáková, tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou

Na Sídlisku II. pribudlo nové športovisko
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Informatívna správa o nakladaní s komunálnym odpadom
na území mesta Vranov nad Topľou v roku 2018

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou je popísaný vo
VZN č. 79/2015, ktoré bolo spracované na základe prijatia nového
zákona č. 79/2015 o odpadoch. Tento zákon vstúpil do platnosti od
1. 1. 2016. Od 1. 7. 2016 mení systém financovania separovaného
zberu v meste. Náklady na zabezpečenie zberu separovaného odpadu preberá Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) – spoločnosť

ENVI-PAK, a.s.
To znamená, že my, občania, platíme iba za komunálny odpad
a za separovaný odpad platí spoločnosť ENVI-PAK, a.s.
Z tohto dôvodu by sme chceli vyzvať občanov, aby pristúpili
k zodpovednejšiemu separovaniu komunálneho odpadu, aby sa
zvýšilo množstvo vyseparovaného odpadu a znížili sa množstvo komunálneho odpadu.

Prehľad kumunálneho a separovaného odpadu vyprodukovaného za obdobie od 1. 1. 2018
do 31. 5. 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017:
Porovnanie rokov 2016 a 2017
za obdobie od januára do mája, komunálny odpad:
Rok
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Spolu:

2017
t
393,33
425,15
657,16
567,5
708,33
2741,44

2018
t
610,33
433,4
468,74
662,1
697,92
2872,49

Separovaný odpad:
papier, sklo, plasty
Rok
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Spolu:

2017
t
11,39
18,07
43,37
22,59
22,17
117,59

2018
t
14,13
129
21,24
17,68
39,69
121,74

Spracoval: Ing. Marcel Kopčo, oddelenie výstavby, dopravy a ÚZ, MsÚ Vranov nad Topľou

TRIEĎME ODPAD! OPLATÍ SA TO!

TRIEDENIE ODPADU:

Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.
Je zásobárňou druhotných surovín, šetrí prírodné zdroje a energiu.
Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na skládke.
Financujú ho výrobcovia v OZV ENVI - PAK – šetrí tak poplatky miest a obcí.

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD! AKO NA TO?

1/2018

Vranovský hlásnik

strana 7

PAPIER
Do vriec alebo kontajnerov na papier patria:
Noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, papierové obaly, krabice, kartóny a pod.
Nepatria tam:
Mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby. Znečistený papier by znehodnotil celý obsah, ktorý
by už nebolo možné ďalej recyklovať.
Z recyklovaného papiera sa vyrábajú: noviny, zošity, krabice, obaly na vajcia, toaletný papier. Papier je možné recyklovať 5 až 7-krát.
Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre
ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu.
SKLO
Do vriec alebo kontajnerov na sklo patria:
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby, sklenené črepy, tabuľové sklo (väčšie
množstvo patrí na zberný dvor).
Nepatria tam:
Keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod.
Z recyklovaného skla sa vyrábajú: fľaše, poháre a iné sklenené výrobky. Sklo sa môže recyklovať donekonečna.
POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich nazad do predajne.
PLASTY
Do vriec alebo kontajnerov na plasty patria:
Neznečistené PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích alebo čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky (šampónov, saponátov,
aviváže) a pod.
Nepatria tam:
Novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.
Z recyklovaných plastov sa vyrábajú: nové PET fľaše, tepelné izolácie, kompostéry, odpadkové koše, záhradný nábytok, koberce, odevy,
výplne do zimných búnd, fólie, vrecia na odpad a pod.
Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše zmenšia možnosti kontajnera. Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí
približne 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200.
KOVY
Do vriec alebo kontajnerov na kovy patria:
Kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal, kovové výrobky a súčiastky..
Nepatria tam:
Kovové obaly kombinované s iným obalom, kovové obaly od farieb a riedidiel.
Ak je to možné, i kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich objem. Zmestí sa ich tak do vriec alebo kontajnerov viac.
Z recyklovaných kovov sa vyrábajú nové kovové výrobky, napríklad aj kľúče. Kovy sa dajú recyklovať donekonečna.
NÁPOJOVÉ KARTÓNY
Do vriec alebo kontajnerov na nápojové kartóny patria:
Nápojové kartóny z mliečnych výrobkov, džúsov a iných nápojov.
Ak sa v obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte ich do vriec alebo kontajnerov na to určených.
Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť a tak zmenšiť ich objem.
Recyklovaním nápojových kartónov vznikajú nové výrobky z papiera, ale napríklad aj stavebné priečky.

Farby nádob na triedenie odpadu aj presný spôsob triedenia sa môže v jednotlivých obciach líšiť. Niektoré
obce používajú jedno vrece alebo kontajner na viaceré druhy odpadov, napr. na kovy, plasty a nápojové kartóny.
Kam aký odpad vhadzovať napovedia štítky na zberných nádobách, internetová stránka obce, alebo sa informujte
v zberovej spoločnosti.

MAJME NA PAMÄTI ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ:
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