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Skríningové testovanie s online rezerváciami malo pozitívne ohlasy
Mesto Skalica v dňoch od stredy 20.1. do
pondelka 25. 1. 2021 organizovalo plošné
skríningové testovanie. V rámci mesta bolo
pre občanov k dispozícii päť odberových
miest. Ako prejav vzájomnej pomoci sme
v Skalici umožnili testovanie aj pre okolité obce Mokrý Háj, Prietržka a Vrádište,
i pre ďalších obyvateľov z celého okresu.
Oproti predošlému testovaniu bolo skríningové testovanie hodnotené ako výrazne lepšie, hoci tentoraz si samosprávy
museli zabezpečovať jeho chod samé. Najmä vďaka nemocnici sa podarilo získať
dostatok zdravotníkov, bez ktorých by sme
testovanie nemohli uskutočniť. Prínos pre
plynulosť testovania mali aj veľkí podnikatelia ako Grafobal, Protherm a Schaeffler,
ktorí realizovali testovanie stoviek svojich
zamestnancov vo vlastnej réžii.
K pozitívnym ohlasom od verejnosti prispelo rozloženie testovania na viacero testovacích dní počnúc od stredy rána až do
pondelka poobede, pričom v piatok bol zaznamenaný najvyšší počet uskutočnených
testov. Ďalšími faktormi boli súčinnosť
verejného a súkromného sektora, a najmä
plynulý priebeh bez čakania, a väčšia miera bezpečnosti vďaka spusteniu elektronického rezervačného systému. Jeho výhodou
bolo zarezervovanie si miesta a presného

ľudí. Pozitívny test bol zaznamenaný u 76
ľudí, čo predstavuje mieru pozitivity na
úrovni 0,638%.
Na testovaní v celom okrese Skalica, ktoré trvalo od 18. 1. až do utorka 26. 1. 2021
sa zúčastnilo 24 220 ľudí. Z toho bolo 151
pozitívnych, čo predstavuje 0,623% pozitivity.
Testovanie urýchlila elektronická registrácia

termínu testovania, čo odstránilo čakanie v dlhých radoch. Našou prioritou pri
spustení systému bolo skvalitniť proces
testovania v Skalici, umožniť rýchle a bezpečné testovanie, a takisto zefektívniť čakaciu dobu na výsledky testu. Vďaka online
rezervácii nebolo treba po odobratí vzoriek
na výsledok testu čakať. Ten bol testovanému doručený ako príloha v e-maile, na
ktorý upozornila SMS správa v mobile.
Systém bol veľmi jednoduchý a využiť ho
mohol každý, kto mal záujem. Samozrejme okrem odberových miest s online rezerváciami fungovali ďalšie dve odberové
miesta na klasický systém čakania v rade.
Celkovo bolo v meste Skalica v období od
18. 1. do 25. 1. 2021 otestovaných 11 903

„Rada by som sa touto cestou poďakovala
všetkým, ktorí pomáhali s testovaním, a aj
tým, ktorí sa dali otestovať. Všetci máme
spoločný cieľ, za ktorým si vieme ísť. Skalica sa z najhorších okresov dostala medzi
top okresy Slovenska. Ďakujem,“ uviedla
primátorka mesta Skalica, Anna Mierna.

Prečítate si
Vyjadrenie primátorky ku
sporu Krivé Kúty
Koncepcia regulácie
parkovania v meste Skalica
– I. etapa
Zmeny v odpadovom
hospodárstve
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Vyjadrenie primátorky ku sporu Krivé Kúty
V priebehu mesiaca december 2020 mesto prehralo odvolacie
konanie v spore vo veci Krivé Kúty. Mesto vyplatilo viac ako
130 000 EUR za kontumačne prehratý súd + úroky z omeškania. K tomu sa ešte pripočíta odmena pre advokátsku kanceláriu,
ktorá zastupovala tých, ktorí sa súdili s mestom. Táto kancelária si za svoje služby zapýtala od mesta neuveriteľných viac ako
120 000 EUR. Verím, že súd takúto odmenu nedopustí. Celkovo
totiž hrozí mestu, že za prehratý súd zaplatí 266 000 EUR.
Ako vznikol celý spor? Celý spor vznikal od roku 2007, kedy sa
v oblasti Krivé Kúty predávali prázdne mestské pozemky. Novými majiteľmi sa stali jednotlivci aj developerské spoločnosti
s vlastnými plánmi.
Keďže pozemky boli bez základných inžinierskych sietí a chýbali aj chodníky, cesty, kanalizácia či vodovod, museli budúci
majitelia riešiť ich výstavbu. Dohodli sa preto s vtedajším vedením mesta, že mesto dobuduje túto infraštruktúru. Samozrejme,
nie zadarmo.
Do tohto momentu na tom nebolo nič zvláštne. Zvláštne sa to
stalo až v momente, keď mesto nazvalo platbu za infraštruktúru
ako „VEREJNÁ DÁVKA“. Nerozumiem tomu, prečo to riešili takýmto spôsobom, ani neviem, či ich konanie malo oporu v zákone. Každopádne nemyslím si, že za tým bol zlý úmysel.
Jednotliví kupci pozemkov sa rozhodli túto dávku zaplatiť a potom zažalovať mesto. Je aj prípad, kedy developeri, ktorí dávku
mestu vopred zaplatili, si ju následne vypýtali od ľudí, ktorým
predali nehnuteľnosti, a tí potom tiež zažalovali mesto.
Prečo si myslím, že mesto je v celom spore najväčším poškodeným?
• Mesto predávalo pozemky za výhodnú cenu v prepočte 42
EUR/m² s inžinierskymi sieťami. Podobné pozemky sa v tom
čase v meste komerčne predávali za 54 EUR/m².
• Výhrou na súde získali žalobcovia pozemky s vybudovanými
chodníkmi, cestami, vodou atď. v cene 24 EUR/m².
• Mesto sa ochotne rozhodlo pomôcť dobudovať chýbajúcu
infraštruktúru v celkovej sume 3,6 milióna EUR. Mesto však
predpokladalo od kupujúcich vybrať za výstavbu infraštruktúry len 2,4 milióna EUR.
• To znamená, že aj bez toho, aby sa noví majitelia pozemkov
v Krivých Kútoch súdili, mali byť v pluse cca 1,2 milióna EUR.
• Nepovažujem za spravodlivé, aby mesto, ktoré urobilo nadštandardné kroky a využilo svoje peniaze, čas a manažment
na vybudovanie vody, kanalizácie, ciest a chodníkov v Krivých
Kútoch, si ich malo komplet zaplatiť z vlastných prostriedkov.
• Celý spor sprevádzajú viaceré nejasné okolnosti, kvôli ktorým
sme súd prehrali len kontumačne, keďže sa mesto nestihlo vyjadriť včas (vysvetlila som v minulom statuse).
Nie je mojím zámerom hľadať vinníkov tejto situácie. Neobhajujem ani vtedajšie vedenie mesta, ktoré zavádzalo verejnú dávku.
Úprimne hovorím, že nepovažujem ich manažérsky krok za
správny a výstavba sa mohla riešiť aj inak.
Považujem však za nevyhnutné obhajovať mesto, ktoré je najväčším poškodeným v celom spore. Konanie žalobcov považujem za nemorálne a nevidím dôvod, aby mesto, ktoré urobilo
nadštandardné kroky v prospech obyvateľov Krivých Kútov,
bolo teraz ťahané po súdoch.
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Poďakovanie primátorky poslancom
za tohtoročnú spoluprácu

Záver roka je vždy príležitosťou obzrieť sa späť. Aj ja sa v funkcii primátorky učím novým veciam a mnohé procesy sa snažím zlepšiť. Pomáhajú mi v tom najmä naši zamestnanci mesta, ale aj väčšina poslancov.
Na záznamoch zo zastupiteľstva to síce nie je vždy vidieť, ale mnohé
projekty sú konzultované aj na poradách a zasadnutiach mestských orgánov, kde viacerí poslanci vystupujú konštruktívne a v záujme mesta.
Keďže som ekonómka, kladiem veľký dôraz na prípravu mestských
rozpočtov, ktoré boli tento rok schválené rovno dva. Vďaka poslancom
sme sa vyhli rozpočtovému provizóriu, čo dáva mestu možnosť robiť
lepšie finančné operácie (napr. dotácie športu a mládeži).
Taktiež bola schválená zmena volebných obvodov, ktorá bola mojím
predvolebným sľubom.
Touto cesto by som sa preto rada poďakovala zamestnancom mesta
a poslancom, ktorí nášmu mestu pomáhajú pri jeho napredovaní. Naozaj si to veľmi vážim a dúfam, že budeme takto prínosne komunikovať
aj v budúcom roku.
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Oznamy
Zberný dvor
Mesto Skalica oznamuje občanom, že zberný dvor je v mesiaci február otvorený v štandardnom režime od 7.00 hod.
do 16.00 hod.
Zberný dvor slúži len pre obyvateľov mesta Skalica, ktorí
majú v meste trvalý pobyt!

Potvrdenie o žití je akceptované aj bez overenia
podpisu
Vzhľadom k súčasnej nepriaznivej pandemickej situácií
ochorenia COVID-19 Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) informuje, že výnimočne akceptuje Potvrdenie
o žití aj bez overenia podpisu dôchodcu.
Potvrdenie môže byť ČSSZ poslané e-mailom na adresu posta@cssz.cz bez uznaného elektronického podpisu.
Je však nutné, aby na tlačive Potvrdenia o žití bol uvedený
dôvod, kvôli ktorému nemôže byť podpis overený, napr. zákaz vychádzania, obmedzená prevádzka pošty alebo úradov.
Viac info: https://www.cssz.cz.

Oznam o zmenách týkajúcich sa podmienky na
poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov
Mesto Skalica oznamuje, že sa zmenili podmienky na poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov, v zmysle
VZN Mesta Skalica č. 7/2020.
Od 1. 2. 2021 má nárok na príspevok na stravovanie dôchodca, ktorý poberá dôchodok do 500 €. Podmienky na poskytnutie príspevku sú stanovené nasledovne:
- dôchodca poberajúci dôchodok do 400 € má nárok na
príspevok na stravu vo výške 1 € v stravovacích zariadeniach /Gurmán, Pecorella, FNsP, p. Macháčková/
- dôchodca poberajúci dôchodok do 450 € má nárok na
príspevok na stravu vo výške 0,76 € v stravovacích zariadeniach /Gurmán, Pecorella, FNsP, p. Macháčková/
- dôchodca poberajúci dôchodok do 500 € má nárok na príspevok na stravu vo výške 0,50 € v stravovacích zariadeniach /Gurmán, Pecorella, FNsP, p. Macháčková/
Bližšie informácie vám budú poskytnuté na telefónnom čísle
034 6903 602.

Oznam pre cestujúcich MHD
Na základe vývoja situácie počas obdobia pandémie COVID-19 Mesto Skalica pristúpilo k úprave platného cestovného poriadku MHD, a to tak, že na obdobie od 15. 01.
2021 do odvolania budú spoje premávať denne v čase od
07:00 do 11:54, teda 8 doobedňajších spojov (čísla spojov
5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21) a od 13:00 do 16:54, teda 8 poobedných spojov (čísla spojov 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41).

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb – Zariadenie sociálnych služieb Útulok Cesta a Nocľaháreň zo srdca a úprimne ďakuje všetkým svojim
priateľom, spolupracovníkom, podporovateľom,
sponzorom a ľuďom dobrej vôle, ktorí nám podali
pomocnú ruku a pomohli tak zabezpečiť krásne vianočné sviatky pre našich klientov a ich detičky.
Ďakujeme aj všetkým, ktorí na nás myslia celoročne
a pomáhajú nám pri práci s klientami, zabezpečujú
pre nich základné potreby a potraviny.
Ďakujeme všetkým firmám a spoločnostiam, ktorí
nám poskytujú finančnú pomoc a dotácie na zabezpečenie čo najlepších podmienok na preklenutie ťažkých
životných chvíľ pre klientov Útulku a Nocľahárne.
Vrelé poďakovanie zo Štíbora patrí Nadácii TA3 – pánovi Káčerovi, spol. Protherm, o. z. Kvarteto, nadácii
Volkswagen, spoločnosti Kaufland, LIDL, DM drogéria, spol. RecallElectronic, Farskej charite Skalica,
spol. Cukránka, Záhoráckemu anjelovi, spol. Aproxima, kaviarni CafeKnižica, reštaurácii Srdiečko, vedeniu Mesta Skalica a kolegom z Mestského úradu,
dobrovoľníkom a zdravotníkom z FNsP v Skalici, fotoateliéru Peter Tokoš a všetkým dobrým ľuďom, ktorí
nám nezištne podávajú a podporujú naše zariadenie.
Ďakujeme !

Poďakovanie
Vážení dobrí ľudia Mesta Skalice a okolia,
v mene členov nášho občianskeho združenia a hlavne postihnutých detí, Vám veľmi pekne ďakujeme za darčeky, ktoré ste nám pripravili v rámci celoslovenského projektu

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.
Hlavne naše deti mali veľkú radosť. Je vidieť, že aj v týchto
ťažkých časoch ľudia voči sebe nie sú ľahostajní a myslia aj na
okrajové skupiny obyvateľstva. Veľmi si toho vážime a prajeme šťastie, lásku a hlavne zdravie do roka budúceho. Takže
ešte raz: Veľká vďaka.
Združenie na pomoc ľuďom

s mentálnym postihnutím v Skalici

Pozdrav Štíbora

Skalický Štíbor a sociálne oddelenie MsÚ v Skalici prajú všetkým členom organizácií, ktoré majú na Štíbore svoje sídlo,
mnoho členov častokrát i svoj druhý domov, v novom roku
veľa zdravia, šťastia a pohody.
Pozdravujeme všetky naše organizácie – Klub dôchodcov,
Jednotu dôchodcov, všetky organizácie zdravotne znevýhodnených občanov.
Veríme, že sa čoskoro uvidíme na Štíbore, že sa naše spoločné
aktivity vrátia do starých koľají a budeme tu s vami tráviť váš
voľný čas, opäť pre vás pripravovať obľúbené výlety, zábavy,
kiná, kúpanie a všetko, čo máte na Štíbore radi.
Všetci nám tu veľmi chýbate a tešíme sa na vás!
Kolektív pracovníčok Štíbora
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Koncepcia regulácie parkovania v meste Skalica – I. etapa
Na decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (14. 12. 2020) poslanci rokovali a následne aj odhlasovali
Návrh koncepcie regulovania parkovania v meste Skalica.
Myšlienke zavedenia regulácie parkovania sa Mesto Skalica začalo venovať už
v roku 2018. V počiatočnej fáze (september 2018) bol materiál „Regulácia
parkovania v CMZ“ prerokovaný na
Komisiách pri MsZ v Skalici a taktiež na
zasadnutí Mestskej rady. Rozdiskutovaná problematika sa následne preniesla
do roku 2019. Na aprílovom zasadnutí

Mestského zastupiteľstva sa rokovalo
aj o predmetnej dokumentácii týkajúcej sa 4 možných alternatív parkovania.
Výstupom zo zasadnutia konajúceho sa
10. 04. 2019 bolo Uznesenie č. 68/2019,
ktorým Mestské zastupiteľstvo v Skalici
odporučilo Mestskému úradu v Skalici vyvolať diskusiu s občanmi ohľadom
koncepcie regulácie parkovania v centrálnej mestskej zóne, spoplatnenia parkovania na vyznačených parkoviskách
podľa variantu č. 2. V mesiaci apríl
2019 sa uskutočnilo stretnutiea súčasne
prebehla mediálna diskusia.

Tematike sa Mesto Skalica neprestalo venovať a medzičasom (rok 2020) zadalo
Žilinskej univerzite projekt – vypracovanie Analýzy súčasného dokumentu Regulácia parkovania v centrálnej mestskej
zóne, za účelom odborného posúdenia
navrhovaných alternatív
Na základe už v úvode spomínaného
Mestským zastupiteľstvom odsúhlaseného Návrhu koncepcie regulácie parkovania v Meste Skalica, /14. 12. 2020/ by
mohla byť I. etapa regulácie parkovania
v CMZ zrealizovaná a spustená v II. polroku roku 2021.

Mapa pracovného Návrhu koncepcie regulácie parkovania – I. etapa
červená farba: spoplatnené parkovanie vo vymenovaných uliciach s možnosťou použitia „rezidentskej karty“ parkovacej karty („obyvateľ“, „podnikateľ/nájomca“, „pracovník“) v danej zóne
modrá farba: spoplatnené parkovanie vo vybraných úsekoch ulíc bez možnosti použitia „rezidentskej“ parkovacej karty („obyvateľ“,
„podnikateľ/nájomca“, „pracovník“) – len pre krátkodobé parkovanie

Mesto Skalica oznamuje občanom mesta, že v prípade záujmu môžu občania svoje konštruktívne návrhy zasielať prostredníctvom mobilnej aplikácie MOBILNÝ ROZHLAS alebo
mailom na adresu parkovanie@mesto.skalica.sk
Vaše relevantné podnety k danej koncepcii sa Mesto Skalica bude snažiť brať do úvahy pri
spracovaní Všeobecne záväzného nariadenia.
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Novinky v Turistickej informačnej kancelárii
Turistickú informačnú kanceláriu za rok
2020 navštívilo 9000 návštevníkov. Väčšina
turistov pochádzalo zo Slovenska a Českej
republiky. Predpokladáme zvýšený záujem o domáci cestovných ruch aj v sezóne
2021.

Papierový model kostola

Po zvoľnení jednotlivých opatrení Úradu verejného zdravotníctva plánujeme
pokračovať v tematických prehliadkach,
tiež vytváraním produktových balíčkov
v spolupráci s ubytovacími zariadeniami. Pripravujeme propagačné videá, ktoré budú ponúkať širokú škálu služieb
cestovného ruchu, ktorú Skalica ponúka.
Tiež bude prebiehať teoretická a praktická výučba našich sprievodcov, ktorých
v letných mesiacoch stretnete v našich
pamiatkach. TIK Skalica bude mať počas
sezóny predĺženú otváraciu dobu – každý
deň do 18:00 hod., a to aj počas víkendov
a sviatkov.
TIK ponúka nasledovné služby: poskytovanie turistických informácií, predaj
publikácií a suvenírov, sprievodcovské

Novinkou v TIK je maľovanka Vymaľuj si Skalicu

služby, kopírovacie služby a výlep plagátov.
V TIK nájdete množstvo noviniek ako:
maľovanku v drevených doskách Vymaľuj
si Skalicu, model Farského kostola sv. Michala, zápisníky s motívom Skalice, hrnčeky, zvončeky a magnetky.

Ubehlo 5 rokov od smrti otca Srholca
Dňa 7. januára tomu bolo päť rokov, čo si každoročne uctievame pamiatku odchodu nášho rodáka a čestného občana mesta Skalice, otca Antona Srholca. Človeka,
ktorý svojou dobrotou, svetlom a životom oslovil celé Slovensko.
„Každý človek môže premeniť chvíle samoty na omrvinky, ktoré sa môžu stať
záchranným liekom pre našich blízkych.“
Anton Srholec
Anton Srholec sa narodil 12. júna 1929 v meste Skalica ako jedno zo siedmych detí.
Bol slovenským rímskokatolíckym kňazom a saleziánom, spisovateľom a charitatívnym pracovníkom, zakladateľom a riaditeľom resocializačného centra RESOTY
pre bezdomovcov a predsedom Konfederácie politických väzňov. Pamätáme si ho
ako večne usmiateho a plného optimizmu. Bol to človek otvoreného srdca a ako kňaz spĺňal predstavu, čo má kňaz predstavovať.
Napriek svojmu ťažkému osudu a životným skúškam nikdy neopustil svoje zásady. Nikdy neprestal bojovať za slobodu a pravdu.
Naopak, celý svoj život stál na strane spravodlivosti a na strane tých slabších a utláčaných. On ako vždy ponižovaný a odsúvaný nielen komunistami, ale aj vlastnou cirkvou, urobil zo svojho života zázrak, keď trápenie znovu premieňal na lásku. Napriek všetkým
životným skúškam nikdy nezatrpkol a bol človekom plným ľudskosti, porozumenia, múdrosti a vtipu. Po celý život žil v láske, pravde,
schopnosti odpustenia a zostal verný svojmu poslaniu– milovať ľudí a Boha, bojovať za lepší svet uprostred pokazeného sveta. Bol
výnimočný v každom smere a mohol by nám byť vzorom neustálej lásky ku všetkým ľuďom. Preto je aj bude pre Slovensko, cirkev
a všetkých ľudí na Slovensku morálnym majákom, hrdinom, a zrejme jedným z najväčších Slovákov posledných desaťročí.
Anton Srholec zomrel v roku 2016 vo veku 86 rokov.
Česť a úcta jeho pamiatke.

Príbehy veľryby Matildy zožali veľký úspech
„Na druhej strane zemegule je široký oceán. Každý deň sa na jeho hladine hrajú
vlny na naháňačku a s radosťou skáču na
breh pevniny. Uprostred oceána žije veľryba Matilda. Je to už staršia dáma, ktorá si
toho už veľa pamätá. Zažila rybárov na malých lodiach ako hľadajú zlatú rybku, lovcov periel, ba dokonca bojové akcie pirátov.
Každé ráno, keď slniečko vyskočí na oblohu
a pohladí svojimi lúčmi hladinu, priplávajú
za Matildou malé rybky. Matilda je ako ich
pani učiteľka a rozpráva im rôzne príbehy
o svete na konci oceánu, ale i o vodnej ríši
kráľa Poseidona. Rybky sa každý deň na
Matildu veľmi tešia a vždy ju zasypú veľkým
množstvom otázok...“
Slovenská agentúra životného prostredia
organizovala tento rok už 25. ročník umeleckej súťaže Zelený svet. V súťaži pribudla
nová kategória „Tvorivý pedagóg.“ Priestor

určený práve učiteľom, aby využili
svoje nápady a pokúsili sa vytvoriť pracovný alebo metodický list
na tému ODPADY. List mohol
byť vo forme aktivít, grafického
spracovania, vo forme kvízu, príbehu, rozprávky. Súťaže sa mohli
zúčastniť učitelia materských,
základných (prvý/druhý stupeň)
a stredných škôl. Do súťaže bolo prihlásených 80 príspevkov, ktoré hodnotili
odborníci na environmentálnu výchovu
a vzdelávanie podľa nasledujúcich kritérií: tvorivý prístup k danej tematike,
aktuálnosť, jedinečnosť a nápaditosť, zrozumiteľnosť, formálne spracovanie. V kategórii Materské školy boli vybrané dve
pani učiteľky. Jednou z nich je naša pani
učiteľka A. Gaďourková, z MŠ prac. L.
Svobodu, ktorá vypracovala metodický list

a aktivitu: „Námorníci pomáhajú veľrybe
Matilde a jej kamarátom.“ Táto aktivita je
súčasťou metodického zborníka: „ Príbehy
veľryby Matildy.“ Jeho cieľom je, aby si deti
uvedomili význam vody a nebrali ju ako
samozrejmosť.
„Aby sme mohli vodu využiť čo najúčinnejšie a hlavne v súlade so životným
prostredím, musíme pochopiť a porozumieť zákonom, ktoré určujú jej správanie
v prírode.“
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Na skalických sídliskách pribudli hnedé zberné nádoby
na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Skalica patrí k lídrom slovenských miest
v triedení odpadu a naším cieľom je v tom
pokračovať i v roku 2021. Od januára začala Skalica so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.
Túto povinnosť ukladá samosprávam štát
na základe novelizácie zákona o odpadoch.
Dôvodom je snaha chrániť našu planétu.
Vyhodený kuchynský odpad nachádzajúci
sa v zberných nádobách na zmesový odpad
sa odváža na skládku, kde hnije, zapácha,
pričom sa vytvára najsilnejší skleníkový
plyn – metán, ktorý prispieva k neželaným
klimatickým zmenám. Znečisťuje povrchové aj podzemné vody, pôdu i ovzdušie.
Jeho podiel v komunálnom odpade musíme preto znížiť, postupne úplne eliminovať
a ideálne ho zužitkovať na ďalšie využitie.
V súčasnej dobe tvorí okolo 50 % zmesového komunálneho odpadu. Na Slovensku sa
ročne vyhodí 100 kg potravinového odpadu na obyvateľa.
Skaličania môžu na sídliskách vhadzovať
kuchynský odpad do 240 l hnedých
zberných nádob určených na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
umiestnených na stojiskách zberných nádob v kompostovateľných vreckách, ktoré
boli distribuované do domácností v januári.

Na začiatok dostali občania rolku s 30
vreckami z kompostovateľného materiálu. V prípade, ak nebudete mať vrecko
z kompostovateľného materiálu, je možné
použiť papierové vrecko. Ak budete
musieť použiť bežné igelitové vrecko,
nesmie sa vyhodiť spolu s obsahom von
do hnedej nádoby. Najprv
sa bioodpad do hnedej nádoby vysype a následne sa
znečistené vrecko odhodí
do zbernej nádoby na zmesový odpad.
Do zberných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad patria zvyšky zeleniny
a ovocia z prípravy a konzumácie jedál, vrecúška kávy,
čaju, škrupiny z vajíčok,
staré pečivo, kvety, odrezky
z rastlín, zvyšky vareného

jedla, potraviny po záruke bez obalov.
Do kuchynského odpadu nepatria separované zložky komunálneho odpadu
(sklo, plasty, papier), tekutiny (polievky,
omáčky), kosti a koža, mliečne výrobky,
perie, chlpy, vlasy, použitý olej.
Čo sa týka rodinných domov, z nich bude
kuchynský odpad zbieraný spolu s odpadom zo záhrad, tzv. zeleným odpadom,
ktorý sa súčasnosti ukladá do 240 l hnedých zberných nádob.
Frekvencia vývozu:
marec až november
december až február

1x týždenne
1x za 2 týždne.

Kuchynský odpad poputuje z hnedej bionádoby do
miestnej kompostárne, kde
musí byť podľa predpisov
hygienizovaný. Potom prejde
kompostovacím procesom
a výsledkom bude kompost,
ktorý je možné použiť ako
hnojivo. Odpady tak nepôjdu zbytočne na skládku.
Vrátime do prírody to, čo si
z nej berieme, a tým šetríme
životné prostredie.

ČO PATRÍ DO KUCHYNSKÉHO ODPADU ?

BIO

šupy z čistenia ovocia a zeleniny
pokazené, zhnité ovocie a zelenina
kávové a čajové zvyšky
vaječné škrupiny
staré pečivo
kvety, odrezky z rastlín
zvyšky vareného jedla
potraviny po záruke bez obalov

Nevyužitý kuchynský odpad
premeníme na kompost
FREKVENCIA VÝVOZU:
marec až november - 1x týždenne
december až február - 1x za 2 týždne

DO KUCHYNSKÉHO ODPADU NEPATRÍ :
separované zložky komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier)
tekutiny (polievky, omáčky)
kosti a koža mliečne výrobky
perie, chlpy, vlasy použitý olej

Vhadzujte do hnedej nádoby len v kompostovateľných vreckách ! Nádobu zatvárajte !
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Zmeny v odpadovom hospodárstve od 1. januára 2021
Rok 2021 začíname veľkými zmenami
v odpadovom hospodárstve.
• Poplatky
Väčšina miest na Slovensku pristúpila k zvýšeniu miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. V Meste Skalica sa zvýšila sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň
z 0,089 €/osoba/deň na 0,097 €/osoba/
deň (t.j. z 32,57 €/osoba/rok na 35,41 €/
osoba/rok).
Zníženie a odpustenie poplatku
Obec zníži poplatok o 45 % poplatníkovi,
a to fyzickej osobe, ktorá k 1. januáru
príslušnéhozdaňovaciehoobdobiadosiahla vek 62 rokov.
Obec zníži poplatok o 45 %, ak poplatník obci preukáže na základe podkladov,
ktoré obec určila všeobecne záväzným
nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce.
Obec poplatok odpustí poplatníkovi na
základe žiadosti s predloženým dokladom z ktorého jednoznačne vyplýva,
že sa poplatník nezdržiava alebo nezdr-

žiaval na území mesta
Skalica počas celého zdaňovacieho obdobia.
Dokladom
preukazujúcim
dôvod
zníženia poplatku sú:
– potvrdenie zamestnávateľa o trvaní
pracovného pomeru v zahraničí na
príslušný kalendárny rok
– potvrdenie zamestnávateľa (so sídlom
v Slovenskej republike) o výkone práce poplatníka na príslušný kalendárny
rok spolu s potvrdením o ubytovaní
– doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie, a pod. )
– potvrdenie o návšteve školy na
príslušný školský rok ak žiak alebo
študent navštevuje školu so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky
– žiadosť s uvedením mena, priezviska,
rodného čísla prípadne dátumu narodenia predloží žiak alebo študent,
ktorý navštevuje školu so sídlom na
území Slovenskej republiky
– iný doklad, ktorý preukazuje danú
skutočnosť alebo čestné prehlásenie

– z predložených dokladov musí byť
zrejmý počet dní v zdaňovacom období počas ktorých sa poplatník nezdržiava na území obce.
• Frekvencia vývozu
Od prvého januára sa mení frekvencia
vývozu zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov na 1x za 2 týždne
(z 1x za týždeň) od prvého týždňa
v roku. Pravidelný vývoz biologicky
rozložiteľného komunálneho a tiež kuchynského odpadu sa začal tento týždeň
a bude pokračovať každý druhý týždeň
v mesiacoch január, február a december. V ostatných mesiacoch t.j. marec až
november sa bude uskutočňovať každý
týždeň. Pravidelný vývoz vriec určených
na papier a plasty sa uskutoční vždy
prvú sobotu v mesiaci.
Viac info o triedení sa dočítate na

www.triedime.sk

www.vepos.sk

Ukončené investičné výstavby v roku 2020
Napriek súčasnej hektickej dobe sme boli vďaka plánovaniu a rozloženiu aktivít na celý rok 2020 pripravení skrášľovať mesto
Skalica a zvyšovať úroveň života v ňom. Podarilo sa nám revitalizovať, rekonštruovať, opravovať i vynovovať. V rámci investičnej výstavby na rok 2020 sme z investícií zaradených do rozpočtu zrealizovali nižšie uvedené rekonštrukcie a opravy.
1) Vnútroblok Mallého – rekonštrukcia chodníkov, revitalizácia zelene
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Bratislava
Náklady stavby: 151 235 €
Ukončené akcie: 07/2020
/v r. 2021 budú realizované detské ihriská, ktoré sú súčasťou
projektu/

2) Ulice Clementisa, SNP – vodozádržné opatrenia
Sumár: ul. Clementisa – vybudovanie parkoviska namiesto
starého ihriska, ul. SNP – rekonštrukcia chodníka, vybúranie starých ihrísk, výsadba stromov
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o, Bratislava
Náklady stavby: 134 125 €
Ukončené akcie: 07/2020

pokračovanie v nasledujúcom čísle mesačníka
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