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ROČNÍK VII.

Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach:
SCHVÁLILO, SÚHLASILO:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia
odborných učební ZŠ v Drietome“ v rámci výzvy „Budovanie
a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských
knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“,
ktorého ciele sú programom rozvoja obce
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci
- zabezpečenie ﬁnančných prostriedkov na spoluﬁnancovanie
realizovaného projektu vo výške 3 646,31€, t.j. rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie ﬁnancovania prípadne neoprávnených výdavkov z
rozpočtu obce
- záverečný účet obce Drietoma a celoročné hospodárenie za rok 2016
bez výhrad
- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 35
302,08 eur na tvorbu rezervného fondu
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok r. 2017
- vypracovaníe projektovej dokumentácie na budovanie chodníka od
motorestu Eden po PDP Drietoma
- žiadosť ﬁrmy BLASA s.r.o. o odklad platenia nájmu za prenajaté
priestory za mesiac máj 2017 v priestoroch hasičskej zbrojnice, súp.č. 329
- cenu 12 €/m2 za odpredaj pozemku pre p. Jozefa Borota a p. Máriu
Borotovú - odpredaj pozemku parc. KN-C č. 3130/3, druh pozemku
záhrady vo výmere 210 m2 vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce
Drietoma v k.ú. Drietoma z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že uvedená parcela
je pre obec neupotrebiteľná, obec pozemok nevyužíva a nemá naň
ani prístup, nakoľko uvedená parcela je za rodinným domom vo
vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa o pozemok niekoľko rokov stará
a pozemok dlhodobo využíva ako záhradku.
1. Cenu za 12 €/ m2
2. Geometrické zameranie, vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy,
návrh na vklad a všetky náklady spojené s predajom si žiadateľ
bude hradiť na vlastné náklady
- cenu 40 €/m2 za odpredaj pozemku pre TimStav Sk, s.r.o
- odpredaj časti pozemkov v k.ú. Drietoma, evidovaných na LV
č. 1, odčlenením z parc. č. KN-C 3336/7 vo výmere 95 m2 ako
zastavaná plocha, novovzniknuté parc. č. 3336/38 vo výmere 52
m2, parc. č. 3336/39 vo výmere 21 m2 a parc.č. 3336/40 o výmere
22 m2a parc. č. KN-E 4977/32 o výmere cca 114 m2 ako ostatná
plocha, novovzniknuté parc. č. 3005/14 o výmere 23 m2, parc. č.
3005/15 o výmere 58 m2 a parc. č. 3005/16 o výmere 33 m2. Dôvod
hodný osobitného zreteľa je daný tým, že: Uvedené pozemky sa
nachádzajú medzi parcelami žiadateľa, obec nemá možnosť tieto
pozemky využiť na svoje účely, sú pre obec neupotrebiteľné. Prístup
k týmto častiam pozemkov je cez pozemky kupujúceho.

1. Cenu za 40 €/ 1 m2
2. Geometrické zameranie, vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy,
návrh na vklad a všetky náklady spojené s predajom si žiadateľ
bude hradiť na vlastné náklady
- spolufinancovanie realizácie projektu rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice z vlastných zdrojov minimálne vo výške 5 % z celkových
výdavkov projektu
- spoluúčasť na kapitálové výdavky: najmenej 10% z poskytnutých
ﬁnančných prostriedkov ministerstvom na projekt ,,Poskytnutie
ﬁnančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“
- návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č.
1/2017 o organizácii miestneho referenda
- v súlade s § 141 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch
a prísediacich na štvorročné volebné obdobie za obec
Drietoma, ako prísediacich na Okresnom súde v Trenčíne týchto
občanov: Jozef Kukučka, Drietoma č. 26 a Jozef Režný, Drietoma č. 19
- žiadosť ﬁrmy BLASA s.r.o. na odklad platenia nájmu za mesiac jún
2017, nakoľko v prevádzke ešte prebiehali stavebné úpravy
- žiadosť pani Evy Kallovej o odpustenie nájmu v priestoroch
nového kaderníctva do 30.11.2017.
- žiadosť manželov Petra Michalca a Aleny Michalcovej o odkúpenie
časti pozemku parcela E-KN parc. č. 5009
- žiadosť p. Dalili Bachurkovej o odpredaj časti pozemku z parc.
KN-C č. 3407/1, ktorá sa nachádza pod rodinným domom súp.č. 662
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
- vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na odpredaj časti obecného
pozemku KN-E č. 5009 a KN-E č. 4953/4
- odkúpenie novovytvorenej parcely KN-C č. 2326/4 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 109 m2 na základe kúpnej zmluvy
uzatvorenej so Stanislavom Hrušovským a Júliou Hrušovskou, trvale bytom
Drietoma 621, za dohodnutú cenu vo výške 1- €.
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre ulicu Biskupskú od štátnej
cesty I/9 po most cez rieku Drietomica
- vypracovanie projektovej dokumentácie na areál oddychovej zóny v parku
Drietoma

NESCHVÁLILO, NESÚHLASI:
- žiadosť o udelenie výnimky pre zriadenie Areálu
s maloobchodnými službami pre záhradkárov a pestovateľov
- žiadosť p. Štefana Hodála o nájom pozemku pred obytným
domom Drietoma č. 461 pre účely parkovania dvoch osobných áut.
Daný problém navrhujeme riešiť komplexne so spoločenstvom
vlastníkov bytov v 9 vytovej jednotke, Drietoma 461
- žiadosť o odpredaj obecného pozemku evidvaného na parc.
KN-E č 5009 a KN-E č. 4953/4 pre manželov Miroslava
Revaya a Máriu Revayovú
- žiadosť o odpredaj obecného pozemku evidvaného na parc. KN-C
č 84/2, a KN-E č. 5009, a KN-E č. 4953/4 pre manželov Martina
Dleska a Silviu Michaleovú
- žiadosť firmy Allfoods s.r.o. o udelenie výnimky pre
zriadenie areálu s maloobchodnými službami pre záhradkárov a
pestovateľov

ZOBRALO NA VEDOMIE:
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Drietoma za rok 2016
- správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12. 2016
- žiadosť p. Anny Bulkovej o zmenu územného plánu obce Drietoma a zaradenie pozemku do návrhu
- správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie apríl – júl 2017.
- upozornenie prokurátora na doposiaľ neprijaté Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda podľa § 11a ods. 9 zák. č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- žiadosť obyvateľov o opravu miestnej komunikácie ,,Na pažiti“
- žiadosť p. Boženy Vraždovej a p. Ivana Vraždu, o zaradenie pozemku k.ú Drietoma parc.č. 1294/1 do zmien a doplnkov pri najbližšej zmene
územného plánu
- žiadosť pána Dušana Michalca o zregulovanie a dokončenie odtoku dažďovej vody a dobudovanie obecného vodovodu v časti
Drietoma – Súhrada
- informáciu o prebiehajúcich prácach v obci Drietoma

ČO NÁS ČAKÁ
26.12.2017
30.12.2017
30.12.2017
20.1.2018
20.1.2018
27.1.2018
10.2.2018
7.4.2018
26.4.2018
30.4.2018
13.5.2018
9.6.2018
24.6.2018
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Šfefanský futbalový turnaj
Hokejový turnaj obcí
Výstup na Dávida
Detský maškarný ples
Maškarný ples pre dospelých
Školský ples
Obecná zabíjačka + fašiangový sprievod + pochovávanie basy
Deň Zeme
Pietne stretnutie pri príležitosti oslobodenia obce
Stavanie mája
Deň matiek
Majstrovstvá obce vo varení guláša + Deň detí
Výlet do prírody: Z rozprávky do rozprávky

www.drietoma.sk

-Šebíková, Lukas Janiš

smiechu, radosti a nehy.

ová, Monika Mináriková

Nech s ním prežívate veľa radosti

, Katarína Kozeleková

ková, Nina Ondrejičková

Tomáš Palko, Martin Bariš

a šťastných chvíľ.
Nech je zdravé, a je pre Vás tým
SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
najväčším pokladom sveta.

jún 2017 - november 2017

NARODILI SA:
Nina Serišová, Ema Bernátová, Miroslava Blahútová, Laura MúdraALI SA DO OBCE

PRISŤAHOVALI SA DO OBCE:

Kristína Múdra, Barbora Bečárová, Peter Chromý, Michaela
-Šebíková, Lukas Janiš, Adela Záhorová, Monika Mináriková, Patrik
Chromá, Peter Ondruška, Ing. Želmíra Macková, Miroslav KvasniMazáň,
Katarína
Kozeleková,
Stela
Babrnáková,
Nina
Ondrejčíková,
ca, Natália
ra, Barbora Bečárová, Peter Chromý, Michaela Chromá, Peter Ondruška,
Ing. Mináriková,
Želmíra Leonard Lowinski, Veronika Diviaková,
Milan Kotek, Tomáš Palko, Martin Bariš
Nátalia Diviaková,
roslav Kvasnica,
Natália Mináriková, Leonard Lowinski, Veronika Diviaková,
Nátalia Michaela Ondrušková, Kristína Capáková, Lenka
Jánošíková,
Mgr. Zuzana Brázdová, Martin Brázda, Martina Brázdová
Prajeme Vám,
aby dieťatko
prinieslo
do
ichaela Ondrušková,
Kristína
Capáková,
Lenka
Jánošíková, Mgr. Zuzana
Brázdová,

Vašej rodiny veľa lásky,
a, Martina Brázdová

smiechu, radosti a nehy.
ODHLÁSILI SA DO OBCE:
Nech s ním prežívate veľa radosti
SA Z OBCE a šťastných chvíľ.
Anna Blažejová, Eva Kokešová, Eva Siková, Peter Remper, Daniel
Múdry-Šebík, Margita Mitická, Miroslav
vá, Eva Kokešová,
Siková,
Mitická,
Nech jeEva
zdravé,
a je pre Peter
Vás týmRemper, Daniel Múdry-Šebík, Margita
Pastucha,
Jozef Záhradník, Vladimír Koníček, JUDr.
najväčším pokladom
sveta.
tucha, Jozef Záhradník,
Vladimír
Koníček,JUDr. Jana Kouřímová, Sára
Múdra-Šebíková,

Ing.Ján Vasko, Stanislav Frühauf, Marta Frühaufová

NO,, si povedali
SVOJE „ÁNO“ SI POVEDALI:
Debrecký a Jana Ürgeová
recký a Jana Marián
Ürgeová
Michal
Šugra
a a Kristýna Bečárová a Kristýna Bečárová
Peter Chromý a Michaela Merceková
mý a MichaelaMarek
Merceková
Mikláš a Zuzana Vraždová
Ľubomír Kopunec a Dominika Kútna
š a Zuzana Vraždová
punec a Dominika Kútna

manželskom

Jana Kouřímová, Sára Múdra-Šebíková, Lukáš Kluka,
Ing. Ján Vasko, Stanislav Frühauf, Marta Frühaufová

JUBILANTI V DRUHOM POLROKU 2017
70 rokov:

Vo zväzku manželskom prajeme veľa lásky,
Mária Ondrigová, Štefánia Špačková, Pavlína Múdra, Anna
vzájomnej úcty...a vzájomnej úcty....
prajemeporozumenia
veľa lásky,a porozumenia
Bečárová, Mária Kopúňová, Júlia Brlejová, Anna Duranová
OPUSTILI NÁS, S ÚCTOU
SPOMÍNAME....
75 rokov:
Božena
Kvasnicová, Mária Machaiová, Jozef Múdry, Mária
OPUSTILI NÁS, S ÚCTOU SPOMÍNAME...
Stanislav
Mikláš vo
veku
69 rokov,
Kramáriková,
Anna
Pilková,
Agnesa Gagová
Stanislav Mikláš vo veku
Ivan Kútny vo veku
Štefan Kvasnica vo veku
štefan Spaček vo veku
Anna Melicherová vo veku
Anna Žilová vo veku
Ľubica Blažeková vo veku
Miroslav Revay vo veku
Veronika Baďurová vo veku
Mária Borotová vo veku
Pavlína Pavlíková vo veku

69 rokov
71 rokov
80 rokov
79 rokov
69 rokov
82 rokov
65 rokov
60 rokov
21 rokov
71 rokov
98 rokov

Ivan Kútny vo veku 71 rokov,

80 rokov:

Štefan
Kvasnica
vo veku
rokovMilan
,
Anna
Macharová,
Ján 80
Kočický,
Múdry, Vojtech Bedná-

rik, Vladimír Kolačanský, Pavel Straka, Mária Spačková, Jíán
Šafarka, Oľga Kolačanská

Štefan Spaček vo veku 79 rokov,

Anna Melicherová vo veku 69 rokov,

85 rokov:

AnnaBlažena
Žilová vo
veku 82 rokov,
Jánošíková,
Anna Belicová, Anna Ondračková
Ľubica Blažeková vo veku 65 rokov,

90 rokov:
Katarína
Lacková
Miroslav
Revay
vo veku 60 rokov,

Veronika
Baďurová vo veku 21 rokov,
95 rokov:
Aj slnko zapadá ústupom do noci,
Eva Šubertová
Mária Borotová vo veku 71 rokov
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy,
97 Pavlíková
rokov: vo veku 98 rokov
Pavlína
človek je krehký tvor, zranený, úbohý.
Barbora Bednáriková
Do tmy si zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
Aj slnko zapadá ústupomMilí
do noci,
naši jubilanti, gratulujeme Vám a želáme
kto raz púť dokonal, nietoVám
viac pomoci.
kým sa nám duše raz naveky nespoja.
ešte veľa lásky, zdravia, šťastia a chuti
Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy,
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
do života
človek je krehký tvor, zranený,
úbohý.v kruhu tých, ktorých ľúbite a ktorí
že sa raz stretneme je naša útecha…
ľúbia Vás.
Do.tmy si zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám
duše raz naveky nespoja.
www.drietoma.sk
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha….
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ODPAD NÁŠ KAŽDONENNÝ

OBČAN NAD KONTAJNERMI

Mám rád Drietomu a rád pozorujem zmeny, ktoré sa v obci
v priebehu času dejú, sledujem všetko pozitívne, čo nám skvalitňuje
bývanie a uľahčuje život. Nech som však akokoľvek pozitívne
naladený, pri pohľade na kontajnery určené na triedený odpad ma
dobrá nálada pravidelne prechádza.
Odpad patrí k nášmu životu a každý z nás ho denno-denne tvorí
v menšej či väčšej miere. S rastúcou spotrebou ľudí bolo v priebehu
času nutné hľadať spôsob, ako sa s odpadom vysporiadať.
Aj v Drietome sme prešli na stále nevyhnutnejšie triedenie odpadov,
čo bližšie upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma
č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi. V obci postupne
pribúdajú rôznofarebné kontajnery, zaberajúce v obci stále väčší
a väčší verejný priestor. Podľa § 4 spomínaného nariadenia
sa ako pôvodcovia odpadu vieme dožadovať svojich práv; to, že
máme aj povinnosti, ktoré nám vyplývajú z § 5, si už uvedomuje
menej. A napríklad taký § 6 ods. 5, ktorý výslovne vymenúva, ako
sa s odpadom nakladať nemá (napr. zákaz ukladania odpadu na
inom mieste ako na mieste na to určenom), akoby pre niektorých
občanov ani neexistoval.
Môj pokyn na obecnom úrade, že treba urobiť nový oznam
o odpadoch, sa v poslednej dobe začína otrávene položenou
otázkou – Už zase? Nečudujem sa, inteligentného človeka iste
nebaví stále počúvať, neustále písať alebo hovoriť o tejto téme.
Čo však robiť, keď to stále v našej obci vyzerá tak, že niektorí ľudia
tomu stále nerozumejú? Najčastejšou výhovorkou je konštatovanie,
že neporiadok pri kontajneroch na triedený zber komunálneho
odpadu robia cudzí. Áno, pri hlavnej ceste sa určite vyskytnú
prípady, že zastaví auto, a keď nie je voľné v kontajneroch, vrece
s odpadom skončí položené vedľa. Dovolím si však tvrdiť, že si to
dovolia len preto, že niekto už ten neporiadok robiť začal, a určite
by niektorých odradil fakt, že je pri kontajneroch poriadok. Poďme
však do ulíc... Tam sa na cudzích príliš vyhovárať nemôžeme.
Pravidelne sa sťažujeme na preplnené plastové nádoby, ktoré sú
väčšinou preplnené hlavne preto, že sme darební dať si tú námahu
a postláčať plastové fľaše. Nepotrhané kartóny, pre istotu ani
nepreložené, ale pekne postavené do kontajnera predstavujú vyššiu
úroveň potreby uistiť sa o vlastnej výnimočnosti - veď ten kontajner
je tu iba pre mňa a iba kvôli mne... Preplnené kovové nádoby
by tiež mohli byť prázdnejšie, ak by sme plechovky dokázali postúpať
a zmenšiť tak ich objem. Ešte stále nás vie prekvapiť, čo všetko sú
ľudia schopní dať do čiernej nádoby pri zdravotnom stredisku, ktorá
je určená na použitý olej uskladnený v plastovej fľaši. A darebáci,
ktorí nezaplatia ročný poplatok za odvoz komunálneho odpadu
a vhadzujú nám ho všade, kde nájdu voľné miesto – škoda hovoriť.
Čo na tom, že nádoby potom nie sú vyvezené v klasickom zvoze
a obec musí objednávať extra vývozy. Veď všetci tí, ktorí za vývoz
odpadu poctivo platia, sa na to poskladajú.
Viem, že veľkej väčšiny našich obyvateľov sa predchádzajúce slová
netýkajú. O to viac je však smutné, že kvôli niekoľkým hlupákom
vyzeráme všetci ako bordelári. A čo je horšie, má to na nás všetkých
aj ekonomický vplyv. Nepoteším nikoho informáciou, že suma,
ktorú vyzbierame od občanov a podnikateľov na likvidáciu odpadu,
nepokrýva reálne náklady a momentálne už vieme, že sa budeme
skladať viac.
Jaroslav Mego, starosta obce

Separovať odpad je správna vec. Táto možnosť je už roky aj v našej obci
a v hojnej miere ju obyvatelia aj využívajú. Nepríjemným sprievodným
javom, ktorý všetci vidíme, sú však preplnené kontajnery a ich
„zapratané“ okolie. Nikomu sa to nepáči, všetci sa rozhorčujú a vinia
„neznámych“ páchateľov. Som jedným z tých občanov, ktorí majú tú
česť pri takomto mieste bývať a mám naň priamy výhľad. A tak často,
keď potichu vešiam na balkóne bielizeň, alebo len náhodou idem okolo
okna, vidím to, čo mnohí z vás nie. Za tie roky sa toho nazbieralo veľa, ale
chcem sa podeliť so svojou nedávnou skúsenosťou. Bolo to práve v čase,
keď vznikli uverejnené fotky. Nie vždy býva situácia okolo zberných
nádob takáto extrémna, ale vtedy bola. Pri kontajneroch zastavilo auto,
vystúpil slušne vyzerajúci mladý muž a bez zaváhania z auta vybral dve
nepokrčené kartónové krabice a hodil ich na kopu odpadkov vedľa
preplneného kontajnera. K tomu tam ešte voľne pohodil nestlačenú
fľašu z minerálky. Na moje upozornenie reagoval slovami: Čo nevidíte,
aký je tam aj tak neporiadok? Pokojne si sadol do auta a odišiel. Nemá
zmysel tohto muža označovať či obviňovať, pretože takých prejde okolo
za deň niekoľko. Chcem len poukázať na pár skutočností.
1. Ten neporiadok, ktorý videl spomínaný mladý pán, tam nebol vždy
a nevznikol z večera do rána. Na začiatku to boli plné kontajnery, ktoré
čakali na vyvezenie. Neskôr si povedal jeden človek, že je mu jedno,
ako to vyzerá mimo jeho dvor a nechal svoj odpad vedľa zbernej
nádoby. Potom sa takýchto ľudí našlo niekoľko a zachovali sa v duchu
„malá kopa pýta viac“, veď „sa to“ uprace. A tak sa nečudujme, že
to na niektorých miestach v obci vyzerá ako na smetisku a kopy krabíc,
plastov a všetkého možného sa hromadia.
2. Vážení podobní okoloidúci, okolie zberných nádob nie je čierna
diera, v ktorej sa „stratia“ všetky odpadky, ktorých sa potrebujete
zbaviť. Sú to tiež len ľudia, ktorí to po vás musia upratať. Často (pokiaľ
to stav naplnenia kontajnerov dovoľuje) to upracú ľudia, ktorí bývajú
v blízkom okolí a nemôžu sa na to pozerať, niekedy sú to ľudia, ktorí len
idú okolo z práce, zohnú sa a zdvihnú zo zeme to, čo tam nepatrí. Pokiaľ
neporiadok narastie do väčších rozmerov, musia to upratať obecní
zamestnanci, ktorí by za ten čas mohli urobiť aj niečo hodnotnejšie.
Za spoluobčanom z príbehu som ešte zakričala, že začať treba
vždy od seba. Pochybujem, že ma počul. Keď však chceme žiť v čistom
a peknom prostredí, nemôžeme sa vyhovárať na nikoho a každý
z nás sa musí zachovať správne. Spýtajme sa teda každý sám seba:
Ako sa zachovám ja, keď potrebujem vyniesť odpad a kontajner je
plný? Pohľadám prázdny? Počkám kým kontajner vyprázdnia? Alebo
prispejem svojou „troškou“ a potom poukazujem na to, že v obci je
neporiadok?
JUDr. Ing. Vladimíra Barišová

TRIEDENÝ ZBER ODPADOV

Triedením odpadu je možné dosiahnuť zníženie množstva
komunálneho odpadu až o 40 – 60 %. Šetria sa suroviny, ktoré
môžu byť ďalej využité a zároveň sa tak znižuje množstvo odpadu
ukladaného na skládku komunálneho odpadu, čo prispieva
k čistejšiemu životnému prostrediu.

PAPIER

Patrí: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, lepenka, staré knihy,
katalógy, neznečistené papierové sáčky
Nepatrí: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), kopírovací
papier, povoškovaný papier, plienky, lepiaca páska, papier znečistený
škodlivými látkami, kovové alebo plastové súčasti papierových obalov

SKLO

Patrí: čisté fľaše od nápojov, potravín, kozmetiky, sklenené črepy,
poháre, farebné sklo, zelené sklo, tabuľové sklo bez drôtenej vložky
Nepatrí: plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, žiarivky, autosklá, TV
obrazovky, sklo s kovovou výplňou

PLASTY

Patrí: PET fľaše (fľaše z nápojov, sirupov, vína a pod), PE-HD fľaše
(fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody,
tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše
(fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie
(igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLDPE fólie (tzv. streč. fólia)
Nepatrí: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka
a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly
znečistené olejovými a ropnými látkami

KOVY

Patrí: kovový šrot, klince, drôty, proﬁlová oceľ, farebné kovy, plechovky
bez zvyšku odpadu
Nepatrí: kovový odpad znečistený škodlivinami (farby, laky, oleje)
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