Informácia o rozvoji a zveľaďovaní
obce Lovinobaňa v rokoch 2015 – 2016
Stavby

Obec vzhľadom na dobré hospodárenie aj
počas hluchého obdobia, keď nebolo možné čerpať dotácie, si mohla dovoliť investovať vlastné finančné prostriedky do zveľaďovania svojho majetku. V roku 2015 sa
podarilo realizovať rekonštrukciu miestnej
komunikácie ulica Mierová v celej dĺžke.
Táto komunikácia bola z časového hľadiska najmladšia, no z hľadiska technického stavu a potreby jej opravy (bola na nej
použitá len cca 5 cm hrúbka asfaltu, ktorý
rozmrzol) bola jej rekonštrukcia nevyhnutná. Táto investícia bola vo výške 57 000,- €.
Dokončila sa aj rekonštrukcia chodníka na
uliciach Štefánikova a chodníka pri štátnej
ceste I/50, kde obec zaplatila spolu 82 437
€. V roku 2015 bola tiež v hodnote 27 640
€ zrekonštruovaná kanalizácia na ulici Komenského, kde pred tým dochádzalo pri
búrkach k vyplavovaniu splašiek na komunikáciu.
Na konci roku 2015 obec odfinancovala
montáž okenných výplní v budove obecného úradu v časti prenajatých priestorov
pre záchrannú službu. V roku 2016 pokračovala výmenou zostávajúcich okenných
a dverných výplní na celej budove Obecného úradu. Predmetná investícia bola z vlastných zdrojov spolu vo výške 11 433 €. Ešte
potrebnejšia bola výmena výplní otvorov
(niektoré okná sa už nedali zatvoriť a veľké
sklenené výplne boli v prevedení jedno sklo
bez vzduchovej medzery) v budove domu
služieb, kde dochádzalo k veľkým tepelným
stratám. Toto sa podarilo ku koncu roka
2016. Táto investícia bola tiež z vlastných
zdrojov vo výške viac ako 23 928 €. V roku
2017 má obec v pláne vymeniť výplne otvorov na budove klubu dôchodcov.
Ďalšou stavbou, o ktorej bolo rozhodnuté ešte v r. 2015, bola rekonštrukcia časti
chodníka na ulici SNP. Po nešťastnom zadaní tejto zákazky pre projektantku, ktorá
pri vypracovávaní projektovej dokumentácie bola viackrát dlhodobo nemocná, bola
projektová dokumentácia konečne koncom
roka hotová, no následne sa zistilo, že rozpočtové náklady sú vo výške viac ako 280
000 €. Preto bola projektová dokumentácia
upravená (bola navrhnutá v časti menšia
šírka chodníka 1,2 m), no aj tak boli rozpočtové náklady vo výške 236 000 €. Pre
stavbu bolo v máji 2016 vybavené stavebné
povolenie a bola vypísaná súťaž na dodávateľa. Súťaž, ktorá trvala dva a pol mesiaca,
dopadla pre obec priaznivo. Vyhrala ju firma
Costruo, s.r.o. Lučenec s cenou 98 382 €,

ktorá bude uhradená z vlastných zdrojov
obce. No najnižšia suma má nie vždy priaznivý efekt na kvalitu prevedenia stavebných
prác. Predmetné práce na chodníku boli
zahájené na jeseň roku 2016. Už vtedy
bolo jasné, že celú rekonštrukciu chodníka
nebude možné uskutočniť do konca roka.
V rámci tejto rekonštrukcie sa v porovnaní
s chodníkom, ktorý bol rekonštruovaný pri
hlavnej ceste č. 50, obnovujú naviac šachty, čistí sa kanalizácia a osádzajú sa nové
cestné vpuste. Nekvalitne vykonané práce,
a práce na ktorých sa prejavili poruchy, sú
reklamované a musia byť opravené. Čo sa
týka ďalšieho pokračovania na rekonštrukciách chodníkov, obec prijala zámer pre
vypracovanie projektovej dokumentácie v r.
2016 na chodník na ulici Štefánikova a Železničná.

Nová Materská škola

V roku 2015 bola vypracovaná projektová
dokumentácia pre projekt výstavby novej
materskej školy z dôvodu, že existujúca
škôlka je drevostavba s končiacou sa životnosťou. Prejavujú sa na nej statické poruchy a potreby opráv, ktoré by boli neekonomické. O novej budove MŠ a jej umiestnení
v školskom areáli na nevyužitom pozemku
(školská záhrada), ktorý je majetkom obce,
prebiehali intenzívne rokovania v obecnom
zastupiteľstve už od roku 2013. Následne
bola v tomto zmysle vypracovaná štúdia
a projektová dokumentácia. V roku 2016
bolo zahájené územné a stavebné konanie
za účelom vydania stavebného povolenia.
Pri geodetickom zameraní sa však zistilo,
že hranice pozemkov vlastníkov susedných nehnuteľností (záhrad), ktorí bývajú
na ulici B. S. Timravy, sú posunuté v spodnej časti aj viac ako o 5 m do školského
areálu. Vlastníci predmetných pozemkov,
a zároveň účastníci stavebného konania,
nesúhlasili s výstavbou novej materskej
školy a podali protest proti vydaniu územného rozhodnutia s tým, že nie je v súlade
územným plánom obce Lovinobaňa. Obec
zvolala účastníkov stavebného konania na
rokovanie a pokúsila sa dohodnúť kompromis, no neúspešne. Dôvody nesúhlasu boli
rôzne. Napríklad: vybudovanie prístupovej
komunikácie pre potreby zásobovania MŠ
a tým potreba vyšších financií, po komunikácii budú chodiť rodičia do kopca, budú
problémy v zime, bude prístup verejnosti zo
spodnej časti ich záhrad, vyrúbe sa aj 100
stromov, a niektorí ani nevedeli dôvod svojho nesúhlasu špecifikovať. Na základe pro-

testu proti územnému rozhodnutiu Krajský
stavebný úrad toto rozhodnutie zrušil bez
možnosti odvolania sa. V záväznej časti
platného územného plánu obce je totiž kritérium, že obec nesmie stavať nové verejnoprospešné budovy, ale len rekonštruovať
staré existujúce. Stojí za úvahu, ako uvažovali zástupcovia obce (poslanci a starosta)
pri tvorbe územného plánu v r. 2006, keď
naplánovali finančne nereálne verejnoprospešné stavby v centre obce – v tom čase
už na cudzích pozemkoch, o vlastníctvo ktorých obec prišla počas exekúcie v dôsledku zlého a nerozumného hospodárenia –
a opomenuli potrebu a možnosť výstavby aj
iných verejnoprospešných stavieb. Mňa ako
starostu by ani vo sne nenapadlo, že niektorí občania Lovinobane budú proti výstavbe
škôlky v školskom areáli. Vzhľadom na túto
skutočnosť (zastavenie územného konania)
obec hľadala iné schodné riešenie. Ukázalo
sa, že najvhodnejším a najrýchlejším riešením je možnosť zbúrať starú škôlku a na
jej mieste postaviť novú. Vznikol však ďalší problém – čo s deťmi počas výstavby?
V tomto obci vyšla v ústrety p. Marta Babiaková, ktorá súhlasila s dočasným umiestnením detí počas budúcej výstavby novej MŠ
do priestorov Ubytovne KORD.
Blížil sa termín v zmysle výziev na podávanie žiadostí na poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Orgány obce
rozhodli o vypracovaní novej projektovej
dokumentácie, pre ktorú bolo potrebné
dať vypracovať nový geologický prieskum
a nové geodetické zameranie. Nová materská škola bola navrhnutá na parcelu (stojí
na nej súčasná budova MŠ), ktorá bezprostredne nesusedí s okolitými parcelami
fyzických osôb nesúhlasiacich s výstavbou
novej škôlky. Títo občania tým pádom už
neboli účastníkmi nového stavebného konania. Obec to však stálo ďalšie finančné
prostriedky, nové úsilie vybaviť stavené
povolenie a projektovú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
V neposlednom rade bolo nevyhnutné zabezpečiť implementáciu a chod materskej školy.
V súčasnej dobe má obec schválenú nenávratnú dotáciu vo výške 432 250 €, čo
je len časť potrebných peňazí. O ostatnej
potrebe sa rozhodne na základe súťaže na
dodávateľa stavebných prác, ktorá už bola
uverejnená. Obec rieši poskytnutie úveru
a problémy v súvislosti presťahovaním MŠ
do priestorov ubytovne, ktorému sa mohla
vyhnúť keby...?
Ing. Marian Lenhard, starosta obce

Príloha Informátora – Nakladanie s odpadmi v obci Lovinobaňa a Uderiná
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Kalendár zberu odpadov v roku 2017
Obec Lovinobaňa vyhlasuje zber nasledovných odpadov
•
•
•

elektroodpad (chladničky, pračky, mikrovlnné rúry, atď.),
nebezpečný odpad (akumulátory, oleje),
objemné odpady (starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky,
koberce, atď.)

Zber uvedených odpadov sa uskutoční v kotolni na Štvrti 1. mája
v dňoch:

12. apríla 2017 v čase od 14:00 hod do 17:00 hod
13. apríla 2017 v čase od 10:00 hod do 12:00 hod
V prípade potreby dovozu veľkoobjemových odpadov je potrebné túto
skutočnosť oznámiť na obecný úrad (tel. 4396402).

Harmonogram vývozu separovaného zberu (plast, sklo, papier)

27. apríl, 25. máj, 22. jún, 20. júl, 31. august, 28. september,
26. október, 23. november, 21. december

Rozmiestnenie kontajnerov na triedený zber v Lovinobani a Uderinej
• ulica Štvrť 1. mája 41/10 – 1x plasty
• v areáli MŠ – 1x sklo, 1x plasty, 1x papier
• v areáli ZŠ – 1x sklo, 2x plasty, 1x papier
• ulica Fučíkova - pri 48 bytovke, 1x sklo, 1x papier, 3x plasty
• pri predajni CBA – 1x sklo, 1x plasty, 1x papier
• ulica SNP č. 330 - bytovka – 1x plasty
• ulica Podhájska – 1x plasty
• ulica SNP – pri detskom ihrisku, 1x sklo, 1x plasty
• ulica SNP – bytový dom pri katolíckom kostole - 1x sklo,
		
1x plasty, 1x papier
• ulica SNP – pri bývalej lekárni, 1x sklo, 1x plasty, 1x papier
• ulica Štúrova – Mechurín, 2x plasty
• ulica Továrenská – 1x plasty
• Uderiná – 1x sklo, 1x plasty, 1x papier

Žiadame obyvateľov o dôkladné triedenie odpadov (plasty,
sklo, papier), ktoré sa ukladajú do 1100 l nádob na triedený odpad a plastových vriec. Spoločnosť Mepos,
ktorá tieto kontajnery vyváža, vyúčtovala obci mesačne 580 € poplatok za nedôsledne vytriedený odpad!
V záujme nás obyvateľov je nutné, aby sa do nádob
umiestňoval len odpad, ktorý tam patrí. Potrebné informácie o spôsobe nakladania s odpadom a teda triedenia sú k dispozícii v kalendári, ktorý obdržala každá
domácnosť minulý rok, na webovej stránke obce a obecných tabuliach. Taktiež je zakázané umiestňovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a zelený odpad zo
záhrad do kuka nádoby. V prípade, že obyvatelia nebudú dodržiavať zásady pri nakladaní s odpadom bude to
mať za následok zvýšenie ročného poplatku za likvidáciu
odpadu, ktorý je v súčasnosti vo výške 16€/osoba/rok.
V prípade potreby si plastové vrecia na triedený odpad
môžete bezplatne vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Harmonogram zvozu ZKO a triedeného
zberu zložiek KO na rok 2017
Dňa

KZO

05.01.2017

x

19.01.2017

x

02.02.2017

x

16.02.2017

x

02.03.2017

x

16.03.2017

x

30.03.2017

x

13.04.2017

x

27.04.2017

x

11.05.2017

x

25.05.2017

x

08.06.2017

x

22.06.2017

x

06.07.2017

x

20.07.2017

x

03.08.2017

x

17.08.2017

x

31.08.2017

x

14.09.2017

x

28.09.2017

x

12.10.2017

x

26.10.2017

x

09.11.2017

x

23.11.2017

x

07.12.2017

x

TZ

Jedlé oleje
a tuky

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

Orientačný plán verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017
26. apríl, 31. máj, 28. jún, 30. august, 27. september, 25. október, 29. november, 20. december
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Ekohliadka v akcii

V roku 2016 sa obec Lovinobaňa zapojila do
grantovej výzvy Nadácie VÚB pod názvom
Komunitné granty a podarilo sa nám získať
finančnú podporu vo výške 10 000 € na realizáciu projektu pod názvom „Ekohliadka
v akcii“. Obec sa podieľala na spolufinancovaní projektu sumou 3000 €. Realizáciu
projektu zabezpečovali dobrovoľníci z neformálnej skupiny občanov pod názvom
Optimisti z Lovinobane. V rámci projektu
sme zrevitalizovali nelegálnu skládku odpadu pri futbalovom štadióne. Za pomoci
aktivačných pracovníkov sa plocha vyrovnala zeminou. Dobrovoľníci sa podieľali na
úprave terénu, vysadení gaštanov, osadení
fitness strojov, výrobe oplotenia. Osadenie
športových prvkov pre deti zabezpečovala

dodávateľská firma. Na ihrisku bol firmou
p. Vladimíra Mánika vybudovaný altánok,
do ktorého dobrovoľníci vyrobili posedenie.
Altánok slúži na posedenie či už pre divákov počas futbalových zápasov, alebo pre
rodiny s deťmi, ktoré trávia voľné chvíle na
futbalovom štadióne. Pre zabezpečenie
ochrany majetku obce bol na štadióne namontovaný kamerový systém. Pre udržiavanie hracej plochy ihriska a na likvidáciu
invazívnych rastlín sme zakúpili mulčovaciu
kosačku. S cieľom zabrániť opätovnému
vytváraniu nelegálnych skládok v obci sme
vydali informačný kalendár s informáciami
o spôsobe nakladania s odpadmi v súlade
s novým zákonom o odpadoch č. 75/2015
Z.z, ktorý do domácností pomohli rozniesť

Plánované aktivity
na rok 2017

Aj v roku 2017 sa budeme uchádzať v rámci dotačných
schém o financie na realizáciu rôznych projektových zámerov zameraných na rozvoj obce. Opätovne podáme žiadosť
o dotáciu na Fond na podporu umenia na zakúpenie aktuálnych knižných titulov do Obecnej knižnice a stroja na
obaľovanie kníh, aby sa zabránilo ich poškodeniu. Na základe požiadavky detí a mládeže budeme sledovať výzvy
zamerané na podporu športových aktivít, aby sme mohli
vybudovať paintballové ihrisko, zakúpiť vonkajší stôl na
stolný tenis, doplniť o nové športové prvky detské ihrisko
v obci pri Jednote a oddychovo-športovú zónu pri futbalovom štadióne a upraviť volejbalové ihrisko umiestnené na
futbalovom štadióne. Naším cieľom je vytvárať podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a stretávanie sa obyvateľov našej obce za účelom
posilňovania medziľudských vzťahov. V prípade záujmu
môžete Vaše tipy, postrehy a nápady na zlepšenie vzhľadu obce, vybudovanie niečoho prospešného pre obyvateľov našej obce vyjadriť prostredníctvom e-mailovej adresy:
tsp.lovinobana@gmail.com, facebookovej komunity Optimisti z Lovinobane alebo priamo v kancelárii terénnej sociálnej práce, sídlime v budove Obecného úradu.
Monika Tušimová,
Ing. Marcela Sojčiaková

aktivačné pracovníčky. V intraviláne obce
boli za pomoci zamestnancov obce umiestnené 1100 l kontajnery na triedený odpad
a odpadkové koše. Každá domácnosť obdržala aj sadu vriec na triedený odpad.
Ukončenie projektu sme spoločne oslávili
športovou akciou dňa 16.7.2016. Fotodokumentácia z realizácie jednotlivých etáp projektu a zo športovej akcie zo dňa 16.7.2016
je uverejnená na facebookovej stránke
komunity Optimisti z Lovinobane. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ostatné aktivity, na ktorých sa podieľali dobrovoľníci
z neformálnej skupiny občanov pod názvom
Optimisti z Lovinobane.
Monika Tušimová,
Ing. Marcela Sojčiaková

Informácia
k vymáhaniu pohľadávok
obce cestou exekúcie
Príslušní zamestnanci obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva dostali v roku 2015 úlohu zabezpečiť
a vymôcť daňové pohľadávky obce, ktoré boli vo výške
viac ako 38 000 €. Obec zabezpečuje túto úlohu bezplatne prostredníctvom firmy Finlegal services, s.r.o. Bratislava. Obec pristúpila k tomuto kroku u subjektov, či sú to
už právnické alebo fyzické osoby, ktoré odignorovali upomienky zasielané opakovane po niekoľko rokov a neprejavili záujem tieto svoje záväzky vysporiadať, hoci pri každej
upomienke boli na možnosť vymáhania cestou exekúcie
upozornení. Každý si musí uvedomiť, že aj obec je subjekt
v zmysle zákona na takej úrovni, ako daňový úra, či sociálna alebo zdravotná poisťovňa a má svoj rozpočet kontrolovaný nepretržite online finančnou správou. Zamestnanci
obce, ktorí majú v kompetencii správu daňových pohľadávok, vykonávajú svoju pracovnú povinnosť v zmysle
zákona a nezaslúžia si nadávky a osočovanie. Chybu
za zanedbanie svojich povinností a záväzkov by si mali
exekuované subjekty v prvom rade hľadať u seba.
Ing. Marian Lenhard, starosta obce
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Spoločenská kronika roku 2016
Privítali sme našich najmladších občanov
Michal Baláž
Elisa Paliderová
Martin Berky
Andrea Pókošová
Zvonislav Berky
Radoslav Pustaj
Ela Fajčíková
Lukáš Sekereš
Sofia Gombalová
Daniel Slovák
Marek Gondáš

Samuel Slovák
Nikolas Kováč
Jozef Svejdík
Martin Luppa
Ema Šoltésová
Filip Mahút
Radko Mišík
Eva Ňuňoková
Anna Oláhová
Olívia Oláhová
Radka Oláhová

V úcte sa skláňame nad pamiatkou zosnulých
Darina Bobáľová
Helena Melicherčíková
Ladislav Kulich		
Juraj Šoltés
		
Božena Ondrisová
Anna Oláhová
Dagmara Oláhová
Vladimír Ďurkove
Mária Flešková		
Ondrej Šmidriak
Ľubica Lakatošová

69
87
65
90
82
71
32
65
93
65
61

Pavel Antal 		
Ondrej Oláh
Karol Cigánek
Ján Mánik
		
Daniel Sógel
Ľubica Škradová
Mária Peťková
Rastislav Špaňhel
Juraj Očovan
Andrej Fulajtár 		
Mária Kučerová

87
54
61
76
63
69
77
91
70
78
61

V roku 2016 sa v obci narodilo 22 detí a zomrelo 22 občanov. K 31. 12. 2016 mala obec Lovinobaňa 2016 obyvateľov.

Iveta Dančová

V obci sa vytvorili štyri komisie
Po rozpačitom období 2015 – 2016
obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach z decembra 2016 a januára
2017 schválilo zriadenie štyroch komisií.
Finančú komisiu vedie Bc. Andrea Valachová (členmi sú Ing. Jana Mániková,
Margaréta Žigová, Ján Palečka), Komisiu pre miestnu časť Uderiná vedie Ing.
Jana Mániková (členovia – Ján Uhrin,

Peter Kubiš, Igor Stašák, Miroslav Fiľo),
Komisiu pre ochranu verejného poriadku
vedie Bc. Jozef Košičiar (členovia – Peter
Babiak, Mgr. Ľubomír Kováčik, Ľubomír
Podhora, JUDr. Ľubomír Tkáč) a Komisiu
stavebnú a životného prostredia vedie
Ján Baláž (členovia – Anna Babiaková
a Ján Uhrin). Úlokou komisií je v rámci
svojho zamerania pomáhať obecnému

zastupiteľstvu a starostovi obce pri riešení rôznych problémov, ktoré sa vyskytnú
v obci, pripomienkovať rozpočet obce
a iniciatívne sa zapájať do rozvoja obce
i ochrany životného prostredia. Občania
sa môžu so svojimi sťažnosťami alebo
problémami obrátiť na predsedov i členov
komisií, ktorí im určite budú nápomocní.
PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A

Doplnenie knižničného fondu v Obecnej knižnici
Obecná knižnica v Lovinobani získala
v roku 2016 finančnú podporu na zakúpenie nových knižných titulov, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia vo výške 1000 €. Obec Lovinobaňa sa podieľala na spolufinancovaní sumou 300 €. Zakúpili sme spolu 130 knižných titulov, z toho 55 titulov beletrie pre
deti a mládež, 8 titulov odbornej literatúry
pre deti a mládež, 57 titulov beletrie pre
dospelých a 10 titulov odbornej literatúry
pre dospelých. Dopĺňaním knižného fondu chceme sprístupňovať kultúrne hodnoty a informácie a prispieť tak k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu
ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti. Aktuálnymi knižnými titulmi chceme motivovať
a neustále rozširovať čitateľskú základňu
knižnice a vytvárať hlavne u detí a mládeže pozitívny vzťah k čítaniu a k literatúre,
pretože vôňu knihy nenahradí žiadny počítač ani čítačka kníh.

Preto vás milí Lovinobančania srdečne pozývame každú stredu od 15:00 do
17:00 hod. do našej knižnice, ktorá sídli
v budove Obecného úradu, určite si tam
nájde každý to svoje.

Zoznam nových kníh je zverejnený na webovej stránke obce www.lovinobana.sk
v časti aktuality. Fotodokumentácia kníh
je uverejnená na facebookovej stránke
komunity.
Monika Tušimová

Informátor, nepravidelne vydáva Obecný úrad v Lovinobani; Adresa: SNP 1, 985 54 Lovinobaňa; Telefón: 047/43 96 402; email:
obeclovinobana@stonline.sk; web: www.lovinobana.sk; Spracoval: PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A.; Tlač: RENO
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LIKVIDÁCIA LIEKOV

Čo nepatrí medzi plasty:
znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami, maltou, chemikáliami,
olejmi ...), viacvrstvové obaly celofán, podlahové krytiny, guma, molitan,
plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, autoplasty a plasty kombinované s inými materiálmi.

ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

Staré šatstvo je možné umiestniť  do kontajnerov na zber šatstva, ktoré
sa nachádzajú pri Základnej škole a Dome služieb.
Čo patrí do kontajnera: šatstvo, záclony, posteľná bielizeň, obrusy, látky,
obuv, textilné hračky atď.
Čo nepatrí do kontajnera:  šatstvo nesmie byť znečistené farbou, olejom, chemickými látkami atď.
Kontajnery na odkladanie starého oblečenia, obuvi i domáceho textilu
sú zabezpečené proti vniknutiu zvonku, ich obsluha však nie je zložitá.
Oblečenie, najlepšie zabalené do igelitovej tašky sa vloží do vrchnej časti kontajnera a jednoduchým zdvihnutím držadla sa presunie dovnútra.

• Držiteľ nespotrebovaných veterinárnych liekov a humánnych
liekov je povinný tieto odovzdať do verejných lekární, ktoré
sú povinné ich zhromažďovať.
• Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového
komunálneho odpadu

Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patria: rozpúšťadlá, staré
farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce
nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami a pod.
• Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do nádob
na zmesový komunálny odpad.
• Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka
zber a prepravu odpadu s obsahom škodlivých látok.
O zbere obec informuje prostredníctvom webového sídla obce,
rozhlasom, resp. na verejných  tabuliach.

PAPIER

Papier hádžeme do modrej zbernej nádoby alebo do modrého plastového vreca. V našej obci spoločnosť Mepos pristúpila k zbieraniu
papiera spoločne s plastami do žltého vreca, ktoré vyložíme v čase
vývozu pred dom.
Čo patrí medzi papier:
noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy,
telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, baliaci papier, papierový obal, kartón, lepenka hladká, kancelársky papier,
tetrapak (viacvrstvové krabicové) obaly od mlieka, smotany a iných
mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov), atď.
Čo nepatrí medzi papier:
znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, ...), kopírovací papier,
faxový papier, etikety, nálepky, preložky od vajec, celofán a voskovaný
papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky, ...), vata, obaly od sladkostí a slaností, znečistené tetrapaky potravinami, viacvrstvové obaly
od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového
cukru, kakaa, vegety, korenín, nanukov, žuvačiek atď.

SKLO

Sklo hádžeme do zelenej zbernej nádoby alebo do zeleného plastového vreca na sklo, ktoré vyložíme v čase vývozu pred dom.
Čo patrí medzi sklo:
sklenené fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre od zaváranín, ploché tabuľové sklo (okenné sklo), sklo z okuliarov, črepiny zo sklenených
rozbitých nádob, črepiny z vratných sklenených nádob atď.
Čo nepatrí medzi sklo:
uzávery z fliaš, silne znečistené sklo (potravinami, maltou, ...), porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, dymové sklo, lepené sklo, varné sklo,
drôtené sklo, sklobetóny, žiarovky, žiarivky, výbojky, plexisklo, teplomer,
TV obrazovky, monitory atď.

PLASTY

Plasty hádžeme do žltej zbernej nádoby alebo do žltého plastového
vreca na plasty, ktoré vyložíme v čase vývozu pred dom.
Po vyčistení PET obalov je potrebné zmenšiť objem obalu stlačením.
Čo patrí medzi plasty:
fľaše od nealko nápojov, rastlinných olejov, nápojové obaly (mlieko,
džúsy), obaly od mliečnych a iných výrobkov (kelímky od jogurtov ap.),
igelitové vrecia, prepravky od zeleniny, zátky umelohmotné, obaly zo
sladkostí a slaností, fólie z cestovín, drogistické umelé obaly ( obaly od
šampónu ap.), sudy, prepravky, mäkké fólie, tašky, vrecia, zmršťovacie
a obaľovacie fólie, penový polystyrén, alumíniové obaly (plechovky od
piva, nealko nápojov ap.)

OBLEČENIE A TEXTIL

KOVOVÝ ODPAD

Kovové  a hliníkové obaly z potravín  ako napr.  plechovky od piva a nealko nápojov, obaly zo sprejov, konzervy od paštét, hrášku apod. sa v našej
obci likvidujú umiesťňovaním do žltého vreca spolu s plastami. Ostatný
odpad z kovu patrí do zberných surovín, pri výkupe jednotlivých druhov
odpadu platí sprísnený režim na základe nového Zákona o   odpadoch  
č.79/2015 Z.z. Kovové  a hliníkové obaly z potravín pred  umiestnením
do žltého vreca umyte, zbavte   iných materiálov, zmenšite ich objem
stlačením, alebo zošliapnutím.
Čo patrí medzi kov:
kovové obaly od potravín, plechovky od nápojov, konzervy od paštét,  
vrchnáky z fliaš, obaly zo sprejov, sudy, kanistre, kovový šrot, oceľ,
farebné kovy atď.
Čo nepatrí medzi kov:
hliníkové fólie (viečka z jogurtov a smotany, ...) hliníkové tégliky od
paštét, obaly s obsahom nebezpečných látok, silne znečistené kovy,
znečistené kovové obaly od farieb, lepidiel a chemikálií atď.
Pri výkupe nasledovného   kovového odpadu   platí sprísnený režim
v zmysle nového zákona o odpadoch a  platba sa  uhrádza formou peňažného poukazu alebo formou bezhotovostného platobného styku:
z častí zariadení z koľajových vedení,   z častí z dopravných značiek
a dopravných zariadení, zvodidiel, kanalizačné poklopy  a  kryty  kanalizačných vpustí,  zo závlahových zariadení, poľnohospodárskych  a  lesníckych strojov a stavieb,  z častí pozostávajúci z elektrických rozvodov
a elektrických transformátorov, staré vozidlá, vozidlá a ich časti a súčiastky, elektroodpad a jeho časti a súčiastky.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ
KOMUNÁLNY ODPAD (BRKO)

• Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do
zberných nádob na komunálny odpad alebo ho spaľovať
• Obec nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľných kuchynských odpadov
• Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov, tento je však potrebné
prednostne likvidovať kompostovaním vo vlastnej záhrade
Odpad vo väčšom množstve, ktorý nie je možné kompostovať pri domácnostiach je možné doviezť na obecné kompostovisko, ktoré sa nachádza na miestnej čistiarni odpadových vôd, kde ho po dovoze v úradných hodinách prevezmú  pracovníci obce.
Čo patrí medzi BRKO:
zbytky  ovocia, zeleniny, starý chlieb,  bezmäsité zbytky jedla, papierové
vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom,  džemom,
použité   papierové   vreckovky a servítky,   škrupinka z orecha a vajca,
usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny, vata, vlasy, chlpy, odpad zo záhrad – kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezá-
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vania krovín a stromov, vypletá burina, atď.
Čo nepatrí medzi BRKO:
kosti, odrezky mäsa, popol z uhlia, časopisy, tuky, chemicky ošetrené
materiály, rastliny napadnuté chorobami, plasty, kovy, sklo, mäsité zbytky (šunka, saláma, hydina, paštéta), cigaretový ohorok a popol atď.

OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY

Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov,
občania ich budú odovzdávať bezplatne v rámci siete distribútorov,
čo sú aj tie pneuservisy, kde sa pneumatiky nepredávajú. Pneumatiky sa
už nebudú zbierať prostredníctvom zberných dvorov obcí.
Vo výnimočných prípadoch je možnosť dovozu opotrebovaných pneumatík do bývalej kotolne na
Fučíkovej ulici a obec následne zabezpečí hromadne vývoz pneumatík
kompetentným odberateľom.

OBJEMNÝ ODPAD

Druhy objemného odpadu: nábytok, okná, kreslá, dvere, WC, atď.
Možnosti odovzdania objemného odpadu:
• V úradných hodinách na mieste určenom obcou a to po dohode
v starej kotolni
• Prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási
na webovom sídle obce, rozhlasom, resp. na verejných tabuliach
Odvoz objemného odpadu zabezpečí obec podľa potreby, najmenej
však dvakrát do roka ( na jar a na jeseň ).
Občania, ktorí potrebujú odvoz odpadu, nahlásia túto potrebu na obecný úrad.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Medzi jednotlivé druhy produkovaného drobného stavebného odpadu
patrí:  betón, tehly, obkladačky, dlaždice a keramika...
Možnosti odovzdania drobného stavebného odpadu:
• Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv
vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť, zakazuje sa ukladať drobný
stavebný odpad do 110 l nádob na zmesový komunálny odpad
• Obec zavádza množstvový zber pre drobný stavebný
odpad a určuje poplatok za drobný stavebný odpad, ktorý
sa uhrádza v hotovosti v pokladni Obecného úradu  v Lovinobani, po
jeho odovzdaní na miesto určené obcou, ktorým je miestna čistiareň
odpadových vôd. Poplatok je stanovený na 0,0634 € za 1 kg skutočne
odovzdaného  drobného stavebného  odpadu.
• V prípade, že sa jedná o veľké množstvo stavebného odpadu, obec
po dohode s občanom poskytne bezodplatne veľkoobjemový
kontajner a občan si odvoz stavebného odpadu a jeho uloženie
na  skládke zabezpečí prostredníctvom  zberovej spoločnosti

ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

Možnosti odovzdania elektroodpadov:
• Do
nádob
organizácii
zodpovednej
za
zber
tohto
odpadu, ak budú umiestnené na území obce ( Dom služieb –
schodisko – zberná nádoba na malé elektrospotrebiče – mobily,
nabíjačky, fotoaparáty  a pod.)
• Je zakázané ukladať elektroodpad do iných nádob alebo vedľa nich
a na verejné priestranstvá obce
• Spätný odber v rámci predajní elektrospotrebičov
• V úradných hodinách na mieste určenom   obcou a to po dohode
buď v starej kotolni alebo na obecnom  úrade
• Prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred
vyhlási na webovom   sídle obce, rozhlasom, resp.
na verejných   tabuliach, odovzdanie elektroodpadov je bezplatné
• Čo patrí medzi elektroodpad: práčky, mikrovlnky, vysávače, žehličky,
počítače, tlačiarne, televizory, svetelné zdroje, vrtačky atď.
(podrobný zoznam je uvedený v kalendári)

ZARIADENIA OBSAHUJÚCE
CHLÓRFLUÓROVANÉ UHĽOVODÍKY

Medzi domáce spotrebiče, ktoré pre svoju funkciu používajú chladivo,
ktoré obsahuje chlórfluórované uhľovodíky patria chladničky, mrazničky
a klimatizácie.
Možnosti ako správne nakladať s takýmto odpadom:
• Odovzdanie do predajne odkiaľ kupujete novú chladničku alebo
mrazničku,
• V úradných hodinách na mieste určenom obcou a to po dohode
buď v starej  kotolni alebo na obecnom  úrade
• Prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási
na webovom sídle obce, rozhlasom, resp. na verejných tabuliach,
občania, ktorí potrebujú odvoz elektroodpadu nahlásia túto potrebu
na obecný úrad.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Možnosti odovzdania použitých batérií a akumulátorov:
• Predajné miesta u distribútora batérií a akumulátorov
• Zberné nádoby, ktorá sú umiestnené v priestoroch schodiska v Dome
služieb, v predajni COOP Jednota a v Základnej škole
• V úradných hodinách na mieste určenom obcou a to po dohode
buď v starej kotolni, alebo na obecnom úrade
• Prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási
na webovom sídle obce, rozhlasom, resp. na verejných tabuliach

ŽIARIVKY A INÝ ODPAD OBSAHUJÚCI ORTUŤ

Ako správne zaobchádzať s nefunkčnými žiarivkami, výbojkami, ortuťovými teplomermi a izbovými teplomermi:
• V prvom rade ich nesmiete rozbíjať, rozoberať, umiestňovať
na miesta, kde by mohlo dôjsť k ich poškodeniu!
• V žiadnom prípade ich neumiestňujte do zberných nádob
na triedené zložky komunálneho odpadu ani do zberných nádob
na zmesový komunálny odpad.
• Obchody so svetelnou technikou majú podľa legislatívy umožniť
spätný odber vyradených elektrozariadení. Lekárne odoberajú
ortuťové teplomere aj bez toho, aby ste kupovali nový.
• V priestoroch predajne COOP Jednota je umiestnená zberná nádoba
na nefunkčné  svetelné zdroje. Likvidáciu  žiariviek a iného odpadu
obsahujúceho ortuť je možné riešiť aj prostredníctvom  pracovníkov
obecného úradu.

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Použitý jedlý olej a tuky ( všetky typy rastlinných olejov, ktoré zostanú po vyprážaní, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín, zbavené
nečistôt a zvyškov potravín) je potrebné umiestniť do plastových fliaš
s funkčným uzáverom, ktoré je možné odovzdať:
• V úradných hodinách na mieste určenom obcou a to po dohode
buď v starej kotolni alebo na obecnom  úrade
• Prostredníctvom mobilného zberu ( 4x ročne ), ktorý obec vopred
vyhlási na webovom sídle obce, prostredníctvom rozhlasu, resp.
na verejných tabuliach
• V deň vývozu je potrebné plastové fľaše s olejom vyložiť pred dom
k odpadovým nádobám
Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:
• Použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu
• Recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových
a podzemných vôd
• Použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje
správny chod čistiarne odpadových vôd
• Použitý jedlý olej zapcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava
hlodavcom
• Použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív,
čím sa znižuje závislosť na rope

