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MODROVSKÉ   NOVINY   
Ročník XVI.                                                Číslo 1                                         Január 2019 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Chcem vysloviť presvedčenie, že v nadchádzajúcom volebnom období nájdeme všetci 
spoločnú reč, že budeme vždy vychádzať z reálnych skutočností  a našich možností  hlavne 
finančných. Nech je srdcovou záležitosťou nás všetkých podpora a pomoc našim 
spoluobčanom. Želajme si navzájom zdravie, silu a vytrvalosť, spokojnosť v našich rodinách.  
Vážení spoluobčania,  chcem sa poďakovať všetkým ktorí akoukoľvek formou a mierou 
prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože 
budúcnosť našej  obce je hlavne v rukách jej občanov.  
Želám a prajem Vám, viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac 
hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom 
i osobnom živote v roku 2019! 

                                                                                                         Ing. Stanislav Uhrin 
                                                                                                              starosta obce 
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 Prehľad uznesení Obecného zastupiteľstva Modrová 

V roku 2018 sa uskutočnilo 5 riadnych zasadnutí a ustanovujúce zasadnutie OZ. Chýbajúce 
čísla uznesení predstavujú uznesenia, ktorými sa schvaľovali doplnené body rokovania. 
Uznesenie č. 1/2018: 
schvaľuje 
hodnotiacu Správu o plnení finančného rozpočtu za rok 2017 
Uznesenie č. 2/2018: 
schvaľuje 
Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie, majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017. 
Uznesenie č. 3/2018: 
schvaľuje 
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Modrová o 
overení účtovnej závierky k 31.12.2017. 
Uznesenie č. 4/2018: 
berie na vedomie 
Správu o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ Modrová za I. polrok školského 
roka 2017/2018 
Uznesenie č. 5/2018: 
schvaľuje 
predĺženie otváracej doby v Pohostinstve Modrová 43 počas piatkov a sobôt v čase od 11.00 h 
do 23.00 h pre uzavretú spoločnosť, bez hudby a po 22.00 h s uzamknutím prevádzky 
pohostinstva. Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo povolenie prehodnotiť v prípade 
akejkoľvek sťažnosti s ním súvisiacej.  
Uznesenie č. 6/2018: 
schvaľuje 
príspevok pre spolkovú činnosť Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO č. 58 Nové 
Mesto na d Váhom pre rok 2018 vo výške 40 €. 
Uznesenie č. 9/2018: 
berie na vedomie 
požiadavky nájomníkov tlmočené p. Zuzanou Kobelárovou 
Uznesenie č. 10/2018: 
Obecné zastupiteľstvo obce Modrová 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  

a) berie na vedomie 
      stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017 
b) schvaľuje bez výhrad 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 
c) schvaľuje 

1. prebytok hospodárenia v sume 5.983,59 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 
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písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov 

2. použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 5.983,59 €. 
Uznesenie č. 11/2018: 
schvaľuje 
Správu o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2018 
Uznesenie č. 12/2018: 
schvaľuje 
zakúpenie materiálu na vybudovanie spevnenej plochy v MŠ v sume 2.750,10 € od firmy 
AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o.  
Uznesenie č. 13/2018: 
berie na vedomie, 
že ÚPN v súčasnej podobe postačuje potrebám obce 
Uznesenie č. 14/2018: 
schvaľuje 
splátkový kalendár Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Tematín v Modrovke, družstvo 
na daň z nehnuteľností na rok 2018 
Uznesenie č. 15/2018: 
berie na vedomie 
skutočnosť, že v prípade neuhradenia dlhu za nájom do 28.05.2018 nebude predĺžená 
nájomná zmluva s p. Silviou Hlístovou. 
Uznesenie č. 18/2018: 
schvaľuje 
VZN č. 1/2018 - Komunitný plán sociálnych služieb obce Modrová na roky 2018 - 2022 
s účinnosťou od 01.07.2018. 
Uznesenie č. 19/2018: 
určuje 
v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet 
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Modrová: 5. 
Uznesenie č. 20/2018: 
určuje 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022  
výkonu funkcie starostu obce Modrová v plnom rozsahu, t. j. celý úväzok. 
Uznesenie č. 21/2018: 
určuje 
jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018. 
Uznesenie č. 22/2018: 
schvaľuje 
prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska – miestnosť č. 17 o ploche 
20,4 m² na obdobie od 01.07.2018 do 30.09.2018 za mesačný poplatok 60 €, na skladovanie 
materiálu a tovaru elektrotechnického charakteru pre neverejnú servisnú činnosť výpočtovej 
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techniky. Po bezpečnostnej stránke si materiál a tovar zabezpečuje nájomca, t. j. p. Michal 
Hajduch – NCORP, IČO: 416 23 096, DIČ: 1075491010, sídlo 018 61 Beluša, Podhorie 1422. 
 
Uznesenie č. 23/2018: 
schvaľuje 
prenájom priestorov zdravotného strediska – miestnosť č. 29 o ploche 19,4 m² od 01.07.2018 
na dobu neurčitú za mesačný poplatok vo výške 50 € pre Na prednádraží, a.s., Sietna 1063/9, 
922 03 Vrbové, IČO: 46 143 599. 
Uznesenie č. 24/2018: 
berie na vedomie 
informáciu starostu obce o zaradení do plánu investícii pre rok 2018 ako „Modrová – 
Modrovka – príprava výstavby vodovodu“, o počte akcií - 2966  a o ich menovitej hodnote, 
ktorá predstavuje 100 844 €. 
Uznesenie č. 28/2018: 
berie na vedomie 
žiadosť p. Pavla Borika o odkúpenie pozemku parc. č. 729/7 – lesný pozemok o výmere 636 
m² v k. ú. Modrová za účelom zväčšenia dvora a sprístupnenie cesty okolo jestvujúceho 
servisu s tým, že sa zrealizuje v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
konkrétne s úpravou nových pravidiel účinných od 01.07.2009. 
Uznesenie č. 29/2018: 
neschvaľuje 
umiestnenie prevádzky stávkovej hry spoločnosti DOXXbet, s.r.o., so sídlom Kálov 356, 010 
01 Žilina do prevádzky Mona – bar, Modrová 27. 
Uznesenie č. 30/2018: 
schvaľuje 
koncept zápisu do obecnej kroniky za rok 2017 a odmenu kronikárovi PhDr. Martinovi 
Lackovi, PhD. vo výške 150 €. 
Uznesenie č. 31/2018: 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie DH Modrovanka z rozpočtu obce vo výške 500 € v zmysle platného 
VZN.  
Uznesenie č. 33/2018: 
schvaľuje 
ústrednú inventarizačnú komisiu na inventarizáciu obecného majetku v zložení: predseda –  
Ing. Jozef Kusovský, členovia: Mgr. Marián Lacko, Jozef Vaňovič 
a 
komisiu pre inventarizáciu skladu CO v zložení: predseda – Zuzana Frťalová, členovia: Iveta 
Lazarová a Anna Žilková. 
Uznesenie č. 34/2018: 

a) schvaľuje 
zostavenie rozpočet na rok 2019 

b) berie na vedomie 
zostavenie rozpočtu na roky 2020 a 2021 

Uznesenie č. 35/2018: 
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schvaľuje 
rozpočet na rok 2019, 2020 a 2021 bez programovej štruktúry 
 
Uznesenie č. 36/2018: 
schvaľuje 
Správu o plnení rozpočtu k 30.09.2018 
Uznesenie č. 37/2018: 
berie na vedomie 
Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – Materská 
škola Modrová 
Uznesenie č. 38/2018: 
schvaľuje 
predaj pozemku vo vlastníctve obce vedeného na LV č. 1: KN-C parc. č. 729/7 – lesný 
pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Modrová o výmere 636 m² v súlade so Znaleckým 
posudkom č. 76/2018 zo dňa 26.09.2018 vypracovaným Ing. Elenou Trnkovou, 916 41 Dolné 
Srnie s. č. 353, znalkyňou v odbore stavebníctvo, odvetvie –odhad hodnoty nehnuteľností, 
zapísanou v zozname znalcov pod ev. č.  913 603. Celková výmera pozemku je 636 m², 
jednotková hodnota pozemku je 4,27 €/m², zaokrúhlená všeobecná hodnota predávaného 
pozemku je 2.720,00 €, slovom: Dvetisícsedemstodvadsať eur. Kupujúci p. Pavel Borik, 
trvale bytom Modrová 32 hradí náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy a na vklad do katastra 
nehnuteľností. Predaj sa uskutočňuje z dôvodov osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Uznesenie č. 39/2018: 
schvaľuje 
zníženie nájmu p. Zuzane Fulkovej v prevádzke textil – zmiešaný tovar nachádzajúcej sa 
v budove zdravotného strediska zo sumy 120 € na sumu 60 € mesačne spätne od 1.8.2018.    
Uznesenie č. 40/2018: 

a) schvaľuje 
            predaj nákladného vozidla skupiny B a to obecnej hasičskej AVIE DRS 12 A30, výr.      
            č. 05131, VIN 7605004, ev. č. NM047AC 
       b)  poveruje 
            starostu obce vypracovať adekvátnu ponuku na predaj a predaj zrealizovať 
 
Ustanovujúce zasadnutie OZ 
K bodu 1. a) až f)  Informácia o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného 
zastupiteľstva 
Uznesenie č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Modrovej  

A. berie na vedomie 
1. výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

B. konštatuje, že 
1.  novozvolený starosta obce Ing. Stanislav Uhrin zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 
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2.       zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca     
          obecného zastupiteľstva:  

Marek Bača 
Maroš Domin 
Pavol Dzurka 
Jozef Kopún 
Ľuboš Polonský 

Uznesenie č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Modrovej 
schvaľuje 
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Uznesenie č. 3 
Obecné zastupiteľstvo v Modrovej 
konštatuje, 
že mandátová komisia v zložení Marek Bača, Maroš Domin, Pavol Dzurka overila zloženie 
sľubu novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 
ukladá 

a) návrhovej komisii v zložení Pavol Dzurka, Jozef Kopún a Ľuboš Polonský sledovať 
priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie  

b) predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení, 
tak aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele. 

Uznesenie č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Modrovej 

A) zriaďuje 
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

B) volí 
a) predsedu komisie p. Mareka Baču 
b) členov komisie: p. Maroša Domina a p. Jozefa Kopúna. 

Uznesenie č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Modrovej 
poveruje 
poslanca p. Ľuboša Polonského zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Uznesenie č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Modrovej v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 
schvaľuje  

a) poverenie sobášiaceho poslanca pre toto volebné obdobie p. Pavla Dzurku 
b) sobášnu miestnosť, ktorou zostáva obradná miestnosť v Kultúrnom dome Modrová č. 

27, 
c) piatok a sobotu ako deň na uzavretie manželstva pred Obcou Modrová. 

 
 



 

7 
 

Uznesenie č. 7 
Obecné zastupiteľstvo v Modrovej 
určuje 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ing. 
Stanislava Uhrina. 
Uznesenie č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Modrovej  
berie na vedomie 
Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva Modrová na rok 2019: 20.02., 24.04., 
26.06.,28.08., 23.10 a 11.12. 
Uznesenie č. 9 
Obecné zastupiteľstvo v Modrovej  
schvaľuje 
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Modrovej. 
Všetci poslanci využili ustanovenie bodu 4.  článku 2  a vzdali sa odmeny stanovenej podľa 
bodu 1. Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Modrovej.  
 
Pohyb obyvateľov v roku 2018: 

Narodení: Tamara Vindišová, Jozef Kusovský. 

Zomrelí: Valéria Kopúnová, Janka Lacková, Antónia Povinecová, Ing. Rudolf Paulech, 
                Rudolf Granec, Oľga Turzíková, Oľga Bačová. 

Prisťahovaní: Iveta Grajciariková, Ján Julíny. 

Odsťahovaní: Dominika Horňáková, Barbora Melicherová, Karolína Melicherová, Kristián    
                       Melicher, Róbert Melicher, Matej Škulec, Monika Struháriková, Natália    
                       Lukáčová,   Amália Behanová. 
Jubilujúci: 
60                                    65                                 70                                 75                             

Ján Filipek, Bc.             Jozef Bača                     Marián Paulech            František Melicher     
Milan Vaňovič               Jozef Vaňovič              Anton Domin               Dušan Vrbenský        
Jiří Žilka, Ing.                Emanuel Lazar             Milan Kobelár              Rudolf Lazar              
Stanislav Uhrin, Ing.     Alexandra Bačová        Anna Bírová                 Rudolf Dzurka    
                                                                             Emília Hlístová           Mária Paulechová              
80                                   90                                  Zdenka Dvorská          Magda Dominová 
Franitšek Majko          Janka Lacková                 Eva Krajčechová         Anna Paulechová  
Albína Behanová                                                  Oľga Bačová               Janka Balážová 
ZuzanaMelicherová                                                                                   Oľga Turzíková 
                                                                                                                   Cecília Bieliková       

Zlaté svadby: 
František a Zdenka Dvorskí             Ján a Daniela Janíkoví             Rudolf a Eva Dzurkoví 
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  Rozpočet na rok 2019   
  Príjmy Rozpočet Výdavky   
  Výnos dane z príjmov z DÚ 184096   Správa obce -bežné výdavky 120280   
  Dane z nehnutelností 20483   Finančné poplatky banke 480   
  Ostatné miestne dane 780   Matrika 2020   
  Príjmy z prenájmu 20250   Splátka úroku z úveru 2500   
  Kopírovanie,mat. MR 1300   CO, Dobrovoľný PZ 134   
  Správne poplatky 2000   Audit 850   
  Za služby - vývoz odpadu 10100   Cestná doprava 150   
  Poplatok za materskú školu 1500   Nakladanie s odpadmi 10450   
  Granty a dotácie zo štát. rozpočtu 4280   Rozvoj obce, Bytový dom  670   
  Stravné  7000   Zdravotné stredisko 2700   
        Verejné osvetlenie 3600   
        Športový klub 2000   
  Bežný rozpočet  251789   Knižnica 300   
  Z rezervného fondu 47221   Kultúrny dom - bežné výdavky 4050   
  Finančné operácie  299010   Miestny rohlas 320   
        Cintorín a dom smútku 1485   
        Ochrana živ. Prostredie 55   
        Materská škola 63877   
        Školská jedáleň MŠ 27368   
        Vzdelávanie ostatné 800   
        Sociálne služby 200   
        Bežný rozpočet  244289   
        Splátky úveru ŠFRB 7500   
        Finančné operácie  251789   
        Čerpanie RF  47221   
        Kapitálový rozpočet 47221   
  Spolu príjmy  299010   Spolu výdavky 299010   
              
Vám patrí úcta a vďaka 
Na začiatku nového roka sa i my seniori  chceme pripomenúť bilanciou našej práce a našich 
aktivít. 
V prvom rade chcem poukázať na to, že naše posedenia v klube dôchodcov neboli zamerané 
iba na „poklebetenie si“ ako si to niektorí myslia, ale hlavne sme sa snažili vytvárať medzi 
sebou dobré vzťahy. Vzájomne sa ctiť, byť prívetivý, slušný, milý – a hlavne aby každý z nás 
mal ešte pocit potrebnosti.  
Ten pocit sme mali. Dával nám ho pán starosta, keď sa na nás obracal s prosbou urobiť to , či 
ono. Napr. oberanie jabĺk, akcia - zbierka  pre Ligu proti rakovine, príprava výročnej schôdze, 
spomienka na vojakov padlých v I. a II. svetovej vojne – položenie kytice pri pomníku. 
Ďalšia naša činnosť bola zameraná na kultúru a poznávanie: výstave kvetov v Trenčíne, výlet 
do ZOO Bojnice, návšteva kultúrneho programu pri príležitosti MDŽ v Trenčíne, výlet do 
Kittse, návšteva seniorov v zariadení Senior Modrová n.o. 
Na záver chcem využiť príležitosť poďakovať sa našim sponzorom, ktorí nám veľmi 
pomáhajú uskutočňovať našu – myslím si že zmysluplnú prácu. Pán Bobčík s manželkou, p. 
Guláš s manželkou a Obecný úrad Modrová – patrí Vám veľké ďakujem. A hlavne ďakujem 
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Vám moji „ sponzori za Vašu ochotu a spoluprácu“. Prajem Vám všetkým zdravím 
a radosťou naplnený nový rok. 

                                                                                                           Daniela Janíková 

 

Karnevalový sprievod detí z MŠ pri príležitosti MDD 

Materská škola Modrová  

V školskom roku 2017/2018 Materská škola pracovala podľa ŠkVP pod názvom 
„Kvetinkovo.“ Deti podľa aktuálneho vzdelávacieho programu získavali vedomosti, zručnosti 
a schopnosti prostredníctvom zážitkového učenia. Deti sa zúčastňovali rôznych 
rozprávkových predstavení v Piešťanoch, zúčastňovali sa zaujímavých exkurzií a výletov. 
Počas školského roku sme plnili všetky zadané úlohy a štandardy zo Školského vzdelávacieho 
programu, z Plánu práce školy, z Plánu výchovno-vzdelávacej činnosti, ale aj úlohy, ktoré 
boli stanovené v POP.  
Deti počas roka pracovali s pracovnými zošitmi. Hlavne deti starších vekových kategórií si 
rozvíjali grafomotoriku, matematické kompetencie, jazykové zručnosti, rozvíjali si poznanie 
v rôznych oblastiach. Deti predškolského veku pracovali aj s digitálnymi technológiami – 
počítač, fotoaparát, robotická včela Bee-Bot. 
V rámci školského stravovania sme preferovali naďalej zdravú výživu, učili sme deti 
správnemu stolovaniu a viedli sme ich k dôležitým hygienickým stravovacím návykom. Deti 
počas celého školského roka konzumovali zdravé nátierky, ovocie, boli vedené k pitiu mlieka 
a čistej vody, pravidelne jedli zeleninové a ovocné šaláty. Deti v predškolského veku boli 
vedené k správnej dentálnej hygiene, pred odpočinkom si umývali zuby. 
Deti vykonávali rôzne aktivity, v ktorých sa oboznamovali s prírodným prostredím a blízkym 
okolím. Naša materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti intelektuálnej, 
emocionálnej, telesnej, estetickej, morálnej, rozvíja ich schopnosti a zručnosti. Poskytovali 
sme deťom celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť. Formou rôznych úloh a zadaní si 
deti rozvíjali kompetencie kognitívne, psychomotorické, sociálne, osobnostné, informačné 
a učebné. 
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Od februára sa deti mali môžnosť veselou a hravou formou naučiť prvé anglické slovíčka. 
Výučbu realizovala učiteľka Monika Mikuličková. 

Začiatkom apríla sa deti predškolského veku zúčastnili zápisu do 1. ročníka ZŠ. Z našej 
materskej školy odišlo do ZŠ 8 detí. Začiatkom mája sa konal zápis do materskej školy, 
ktorého sa zúčastnili rodičia s novými deťmi, zapísaných bolo 15 detí. 
Naša veľká vďaka patrí p. starostovi a p. pracovníčkam obce, lebo len vďaka pomoci 
finančnej, ale hlavne ľudskej môžeme zveľaďovať materskú školu, a tým pripraviť pre deti 
spokojné miesto hier, miesto pre výchovu a vzdelávanie. Obec zrealizovala v tomto roku 
spevnenú plochu v areáli materskej školy, zakúpila interaktívnu tabuľu s finančnou pomocou 
starostov obce Stará a Nová Lehota, zakúpili sme nové stoly a stoličky a tak vytvorili pre deti 
nové priestory na vzdelávanie. V januári sa v našej materskej škole vymenia oboje 
vchodových dverí na ktoré sa veľmi tešíme. Pripravujeme rekonštrukciu umyvárne a detských 
toaliet, ktorá by sa mala zrealizovať cez letné prázdniny v roku 2019. 
Ďakujem i všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí nám pomáhajú nezištnou materiálnou, 
pomocou pri výchove a vzdelávaní našich detí. 
Moje poďakovanie patrí zamestnankyniam materskej školy Janke Božikovej, Ivetke 
Kobelárovej, Ivetke Lazarovej a Monike Mikuličkovej, ktoré s láskou pristupujú k svojej 
práci, a tak prispievajú k spokojnej atmosfére v materskej škole. 

                                                                                                           PaedDr. Jana Boriková 
                                                                                                                  riaditeľka MŠ 

 

Vystúpenie Krojovanky – Modrovanky  v obci Hrádok 
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FS Modrovanky – Krojovanky 

V živote každého z nás nastane čas obzrieť sa späť a bilancovať, oživovať si dôležité 
momenty, s úsmevom spomínať na milé chvíle. 
Sme FS s krátkou tradíciou, no zato bohatou na zážitky. 
V roku 2018 sme mali viacero vystúpení v zastúpení speváčok a harmonikára. Začali sme 
krásnou oslavou „101 rokov“ babičky v zariadení Senior Modrová, n. o. Nasledovalo 
vystúpenie v obci Hrádok na výročnej schôdzi, viacero vystúpení pri príležitosti dňa seniorov, 
kedy sme potešili našich starších, úctu s i zaslúžilých občanov. 
Veľmi pekne sme sa prezentovali viackrát začepčovaním, nevesty a pri príležitosti životných  
jubileí. Aj tento rok nás v mesiaci jún pozvali na Deň otvorených dverí do zariadenia Senior 
Modrová, n. o.  
Tradične sme sa zúčastnili na podujatí krojovaného Anna – bálu v Piešťanoch. Organizátori 
nešetrili slovami chvály – citujem: „Korjovanky – Modrovanky, boli ste najlepšie, tešíme sa 
na Ďalšie stretnutie s Vami“.  
V mesiaci október sme po dvakrát spievali pred farským kostolom v obci Lúka na podujatí 
„Poďakovanie za úrodu“. 
Koncom mesiaca október náš FS odspieval na „predvolebnej kampani“ takisto v obci Lúka.  
Tradične po trikrát sme roztancovali občanov obce Potvorice pri akcii „Ukončenie roka“. 
Obyvatelia obce sa pri našich pesničkách pekne zabávali. Našim posledným vystúpením 
v roku 2018 bolo vystúpenie v Hlohovci v klube ZSK, kde odzneli naše najkrašie pesničky, aj 
vianočné koledy.  
Tak to bol prierez našich vystúpení, je to aj zároveň výzva rozširovať naďalej náš repertoár 
o nové piesne. 

Chcem sa poďakovať členkám FS, s ktorými pravidelne trávime pekné chvíle pri piesňach, či 
už pri skúškach alebo vystúpeniach. Veľká vďaka patrí harmonikárovi Otinovi Horňákovi za 
jeho obetavosť a chuť s nami hrať a spievať. FS Modrovanky-Krojovanky praje všetkým 
svojim krajanom a priaznivcom nech Božie požehnanie naplní každý deň, nech Vaše príbytky 
navštívi šťastie, láska a zdravie. 

                                                                                                            Erika Horňáková 

Poľovnícke združenie Modrová 

Tak, ako po iné roky sa prihováram občanom obce v mene  Poľovníckeho združenia 
Modrová.   
V prvom rade chcem objasniť, že cieľom a náplňou poľovníkov  nie je iba lov zveri. V našej 
činnosti sa zameriavame na zveľadenie revíru, ochranu zvierat a prírody. Čo sa týka ochrany 
zvierat, tej sa intenzívne venujeme hlavne v zimnom období. To preto, aby zver ľahšie 
prekonala túto náročnú časť roka. Táto ochrana v zimnom období spočíva hlavne 
v prikrmovaní, dopĺňaní solísk.  
Pri ochrane prírody a životného prostredia  spolupracujeme s obecným úradom, urbárskym 
a pasienkovým spolkom ako i s PDP Tematín Modrovka. Brigádnickou činnosťou 
vychádzame v ústrety ich požiadavkám. 
          Touto cestou chcem popriať všetkým občanom Modrovej veľa  zdravia, šťastia, 
spokojnosti a pracovných úspechov v novom roku 2019. 

                                                                                                       František Uhrin 
                                                                                                     predseda PZ Modrová 
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Dychová hudba Modrovanka v roku 2018 

Je to až neuveriteľné, ale naša dychovka odohrala v tomto roku okolo 60 rôznych akcií. Okrem 
tradičných fašiangov sme odohrali Veľkú noc, stavanie mája, sviatok Božieho tela, 1. sväté prijímanie 
a birmovku. Nechýbali však ani koncerty, či už v hudobnom pavilóne v Piešťanoch alebo slávnostný 
sprievod pri príležitosti 110 výročia založenia hasičského zboru v Hôrke nad Váhom. Avšak najviac 
sme odohrali pohrebov, a to doslova po celom Piešťanskom a Novomestskom okrese... Nechýbala ani 
svadba v Beckove a koncert pri príležitosti mesiaca  k úcty k starším. V súčasnosti sa pripravujeme 
a nacvičujeme koledy a vianočné piesne, ktoré zahráme na sviatok Božieho narodenia. 

Obsadenie dychovky sa nemenilo, ale pre veľký počet akcií sme museli spolupracovať aj s inými 
muzikantmi. Keďže ich bolo veľmi veľa nebudem ich všetkých menovať, no spomeniem najčastejších 
muzikantov, ktorí nám vypomáhali, a to sú: Cyril Potočný, Ivan Podolský, Marián Trautenberger. 
Všetkým členom,  ale aj hosťom nasej dychovky sa chcem poďakovať za ich aktívny prístup. 
Najväčšie poďakovanie patrí nášmu kapelníkovi Mariánovi Vrbenskému, ktorý aj v tomto roku viedol 
našu dychovku a niesol najväčšiu zodpovednosť a starosť pri vybavovaní všetkých záležitostí. 
Poďakovanie patri aj zvukárovi Jankovi Paulinovi, účtovníčke Lenke Kališovej, pracovníčkam 
obecného úradu a samozrejme starostovi Ing. Stanislavovi Uhrinovi. V tomto roku sme finančnú 
podporu od obce použili na dokúpenie vestičiek a doplnenie techniky.  

Na budúci rok si chceme pripomenúť  110. výročie založenia dychovky, a chceme pripraviť pre našich 
rodákov a členov nejaké posedenie spojené s koncertom, všetko ale záleží na podpore od obce 
a sponzorov. Pevne však dúfame, že našu víziu sa podarí premeniť na realitu a všetci sa spolu  
stretneme pri dobrej piesni a vínku. 

Všetkým našim občanom chceme zaželať  a do nového roku veľa zdravia, šťastia a pokoja.  

                                                                                                                                            Jozef Kališ ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanečno – spevácky súbor Modrovan                                                                                  
Členovia súboru chcú všetkým občanom Modrovej zaželať do nového roku veľa šťastia, 
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zdravia a pracovných úspechov. Ďakujeme za Vašu účasť na našich predstaveniach, za úžasný 
povzbudzujúci potlesk v našich začiatkoch. Je to našou najväčšou motiváciou zdokonalovať 
naše vystúpenia. 
Veľmi pekne ďakujeme za dobré hodnotenia našich členov v Modrovej, Modrovke, Starej 
Lehote. Vďaka patrí pánovi starostovi Uhrinovi, ktorý vo svojom voľnom čase dopravuje 
členov súboru.  
Súbor začína pracovať vo februári, ideme stavať temperamentný tanec karička, vypracovať to 
čo máme postavené. Radi prijmeme nových členov.  
Ďakujem našim účinkujúcim za vianočný koncert, muzikantom: Lukáškovi Vláškovi – 
husličky, Miškovi Krajčechovi – harmonika a všetkým dievčatám, na ktoré som veľmi hrdá. 

                                                                                                               Hana Kupcová 
                                                                                                               vedúca súboru 

 
Z vystúpenia – Mikuláš 2018 
 
Neexistuje žiadny dôvod, prečo odpad netriediť a ani žiadny negatívny dopad triedenia 
odpadu.           
 Aký je tvoj vzťah k životnému prostrediu - chrániš ho alebo ti je ľahostajné? Urob si 
vo svojom vlastnom svedomí test a zisti, či si EKOSAPIENS, EKOLENIVEC alebo 
EKOVRAH. Neexistuje žiadny dôvod, prečo odpad netriediť. Na Slovensku sú alarmujúce 
štatistiky. Produkujeme veľké množstvo odpadu, na jedného Slováka pripadá až 321 
kilogramov za rok. Štvorčlenná rodina teda vyprodukuje  asi 1,4 tony odpadu ročne. Je to 
hrozné číslo. Na recykláciu putuje len približne 6 - 8 %, čo je asi 20 - 25 kg. To je žalostne 
málo. Všetky obaly plasty, tetrapaky, papier, sklo a kovové obaly, čo je okolo 27 kilogramov 
na obyvateľa za rok, nepatria na smetisko. Až 74 % komunálnych odpadov na Slovensku sa 
zneškodňuje skládkovaním, hoci priemer EÚ je 23 %. Ako je to u nás v obci záleží len a len 
od nás. Musíme zmeniť pohodlnosť za zodpovednosť, nie len voči sebe ale hlavne voči našim 
deťom. Nechceme mať Slovensko ani Modrovú posiatu odpadmi a smetiskami. Smutný je 
pohľad napr. do nášho potoka čo všetko tam pláva a ohrozuje naše životné prostredie. Čo 
všetko nepatrí na smetisko je myslím si všetkým jasné. Ale pre zopakovanie malá 
rekapituláciu.           
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 Už z prijatých zákonov je jasné, že sme zahltení odpadom bez triedenia. Prísne 
zákony, ktoré sa dostávajú v týchto dňoch do platnosti nás prinútia separovať, aby sme 
zbytočne nevyhadzovali naše spoločné finančné prostriedky na smetiská. Už v roku 2017 sme 
z obecného rozpočtu dotovali odpad viac ako 1000,-€. Výsledky z roku 2018 nevieme ale 
nebudú o nič priaznivejšie. Ako  na to?        
 Odpad, ktorý vyprodukuje domácnosť sa nazýva komunálny odpad. Uvádza sa, že 
triedeným zberom odpadov a následným zhodnotením je možné až o 80 % znížiť objem 
komunálneho odpadu, ktorý by inak skončil na skládke odpadov a hnil by na veky.   
Zneškodňovanie je poslednou možnou alternatívou. Je potrebné zamerať sa na recykláciu 
a následne zhodnocovanie odpadu. 
 Mnoho ľudí berie separovanie ako zbytočnosť, neverí tomu, alebo sú leniví. Ako by 
ste takýmto ľuďom prehovorili do duše? 
Môžeme sa na to pozerať z dvoch uhlov. Jedným je zákonná povinnosť odpad triediť. 
Povinnosti zo zákona sú premietnuté do všeobecne záväzných nariadení obcí a miest. Ako 
občania by sme ich mali rešpektovať. 
Druhý uhol pohľadu je uvedomenie si, že odpad ukladaný na skládkach odpadu je 
potenciálnou hrozbou pre životné prostredie. To znamená, že môže dôjsť  k znečisteniu  pôdy, 
vody a ovzdušia toxickými látkami. Ak by sme vôbec odpad netriedili a len ukladali na 
skládky, čo je na Slovensku momentálne najbežnejší spôsob, tak by sme sa asi zasypali 
odpadom.  
 Triedeným zberom odpadov získavame späť druhotné suroviny, ktoré môžeme vrátiť 
do výrobného procesu a tým šetriť primárne zdroje surovín. Zníženou ťažbou surovín sa 
menej zdevastujú nové územia a menej sa znečistí životné prostredie. 
Ako škodíme sami sebe tým, že nerecyklujeme? 
Najväčšou škodou je, že si nešetríme vlastné životné prostredie a nepozeráme sa, čo ostane po 
nás. Ak by sme nebrali do úvahy environmentálnu škodu, tak je to aj škoda  finančná. Ak by 
sme vyprodukovali  menej odpadov, maximum odpadov vytriedili a čo najmenej zneškodnili 
na skládke alebo v spaľovni, stálo by nás to menej peňazí. Každého z nás. Niekedy sa zdá, že 
odpad jednoducho ignorujeme. Produkt si necháme, obal vyhodíme a zabudneme, že 
existoval. Ako však ľuďom povedať, že odpad nemizne sám od seba? 
Mali by sme si viac všímať, čo sa deje okolo nás. Viac sa zaujímať o život vo svojej obci, aké 
mám možnosti aj z pohľadu odpadov.  Stalo sa mi, že na prechádzke v lese som naďabil na 
objemný odpad, ktorý tam niekto vyviezol. Paradox je, že ten obyvateľ si dal väčšiu námahu a 
stálo ho to viac benzínu a času, ako keby odpad odviezol na miesto na to určené, keďže po 
ceste do lesa okolo neho prešiel. Máme na to všetky druhy zberných nádob na dosah každému 
farebne odlíšené - v strede obce pri KD.  
Posledným článkom triedeného zberu je zber biologicky rozložiteľných odpadov. Všetci sme 
podpísali dohodu, že si vybudujeme na svojom pozemku kompostovisko. Pre obce ako sme 
my je to najlacnejšie riešenie a najvýhodnejšie. Síce máme v obci aj obecné kompostovisko, 
ale to je určené predovšetkým pre uskladnenie a zhodnotenie biolologického odpadu 
z obecných pozemkov ako je ihrisko, cintorín a okolie MŠ. Áno je tu možnosť vyviesť aj 
biologický odpad z našich záhrad ak je to  likvidácia veľkého množstva odpadu, ale to len  
výnimočne. Pretože mnohí občania to zneužívajú a vyvážajú tam dokonca aj odpad, čo nepatrí 
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na biologické zhodnotenie. Sú aj občania,  ktorí bez povolenia vyvezú svoj odpad a nechajú 
po sebe spúšť. Nemáme na to ľudí, aby chodili a upratovali po nich „ bordel“.  

Aj tí, ktorí separujú sa občas pomýlia a odhodia niečo do nesprávneho koša. Aké 
najčastejšie chyby robíme? 

Nechtiac sa dá vyhodiť do triedeného zberu nesprávny odpad. Často sa však stáva, že 
do nádob na separovaný odpad vyhodia niečo, čo tam vôbec nepatrí, ešte častejšie do smetnej 
nádoby v čakárňach na autobus, len v snahe ušetriť si miesto v nádobe na komunálny odpad.  

Treba sa zamerať na deti už v MŠ ale hlavne na v ZŠ. Tam je veľká sila. Žiaľ ale aj 
veľké sklamanie z mojej strany. Pretože niečo sa robí na školách zle, najmä tie staršie 
ročníky. Ako je možné, že žiak vystúpi z autobusu a vyhodí skoro celú desiatu do smetnej 
nádoby? Ako je možné, že rozbalí svoju sladkosť a obal putuje na zem? Pre mňa 

nepochopiteľné. Učitelia sa vyhovárajú na rodičov a rodičia na učiteľov. A to bude ten hlavný 
dôvod. Hľadať výhovorky a báť sa upozorniť.  

 
Ktorý materiál ma najširšie využitie, a dá sa s ním ľahko ďalej pracovať? 
Myslím si, že všetky. Najväčšie zastúpenie v komunálnom odpade – až 45 % má 

biologicky rozložiteľný odpad. Jeho spracovaním a vrátením do pôdy vo forme kompostu by 
sme menej znečistili pôdu chemickými hnojivami. 

Druhý  najväčší podiel má papier, až 20 %, v jeho prípade ani netreba zdôrazňovať 
šetrenie primárnymi zdrojmi. Nasleduje sklo s 12 % a plasty so 7 %. U plastov je všeobecne 
známe, že majú nízku hmotnosť, veľký objem, sú vyrobené z ropy a najviac poškodzujú 
životné prostredie. 

Koľko percent odpadu sme schopní recyklovať u nás? 
Čítal som o tom, že recyklácia odpadu je vo Švédsku jednou z priorít, menej než 1 % 

všetkého odpadu skončí na skládkach a asi 50% sa využije na výrobu elektrickej energie. 
Švédsko je jednou z krajín, ktoré sú lídrom v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov. Do 
roku 2020 plánujú plne rozvinúť politiku nulového odpadu, čo v praxi znamená, že žiaden 
vyprodukovaný odpad neskončí na skládkach. My musíme na základe EÚ legislatívy do roku 
2020 dosiahnuť, že najmenej 50 % z komunálneho odpadu bude vytriedeného a následne 
recyklovaného. 

Čo musíme zlepšiť, aby sme tento cieľ dosiahli? 
Spoliehať sa na občanov, že budú doma kompostovať odpad, keď niektorí nechcú ani 

triediť, je asi odvážne. Opäť je to na výchove, uvedomení si dôležitosti a možno by sa malo 
pristúpiť aj k sankciám. Cestujeme po Európe a čudujeme sa, že všade majú čisto žiadne 
smeti a znečistenie. Najmä na dedinách. Zisťoval som, prečo je to tak. Výsledok ma 
prekvapil. Tu rešpektuje každý svojho suseda. Jeden druhému nedovolí znečisťovať cudzí 
pozemok, potôčik ktorý preteká okolo nás. Vážia si jeden druhého, a keď sa predsa niekto 
nájde je následne postihnutý  pokutou.  

Riešenie odpadov máme z hľadiska legislatívy nastavené správne. Dôležité je, aby 
občania pristupovali zodpovednejšie k problematike. Je potrebné začať od seba a chcieť sa 
zapojiť do procesu. Ideálne riešenie problému spracovania odpadu, ktorý by priniesol 
udržateľný rozvoj je podľa mňa, vzdelávanie a osveta, predchádzanie vzniku odpadu. 
Nepoužívajme plastové tašky alebo aspoň využívajme obaly opätovne. Pomôže aj  používanie 
kompostovateľných zdrojov, recyklovateľných materiálov a menej plytvania. 
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Ako triediť odpad? 

V našej obci sa možno  do procesu triedenia odpadu zapojiť tzv. kontajnerovým systémom t. 
j. ukladaním vytriedených komodít = papier, tetrapaky, sklo, kovy do farebne odlíšených 
zberných nádob. Kontajnery majú farebne odlíšené veká podľa typu zbieraného odpadu. 
Otvory pre vhadzovanie sú tvarovo uspôsobené tak, aby zabraňovali znehodnoteniu 
vyzbieranej komodity poveternostnými podmienkami. Umiestnenie kontajnerov v rámci obce 
je podľa možností a zaužívania. Všetky komodity sú umiestnené  pri KD. Na zber plastov 
máme myslím si najvhodnejší spôsob a to je do vriec, ktoré podľa harmonogramu spred  
domu vyvezie odpadová spoločnosť. Niektorí z nás však nie sú ochotní toto rešpektovať 
a radšej s každým kusom plastu zbytočne zahlcujú kontajnery na plasty určené na 
rozmernejšie kusy, ktoré sa nevojdú do vriec. Predstavte si, že by tak plasty riešili za každej 
domácnosti. 

Všetky ostatné triedené zbierané komodity = veľkorozmerný, stavebný, nebezpečný 
odpad, autobatérie, monočlánky, mazivá, oleje, olejové filtre, žiarivky, výbojky, 
svietidlá, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, pneumatiky, penový polystyrén 

a textil môžu občania  na území našej obce bezplatne odovzdať v rámci vyhlásených 
akcií, prípadne sa treba  spýtať  na obecnom úrade a radi Vás usmerníme. 
Opotrebované prenosné batérie a akumulátory môžete odovzdať aj v rámci zberného 
miesta na prízemí budovy obecného úradu. Problém s pneumatikami je vyriešený veľmi 
jednoducho -  treba pri výmene alebo kúpe nechať v servise alebo predajni. 
 
Ako triediť odpad priamo v domácnosti? 

Pre zber triedených komodít si môžete vo Vašej domácnosti vytvoriť systém zberných nádob 
- smetných košov pre každú triedenú zložku. V súčasnosti sú na trhu dostupné tzv. sortery - 
smetné nádoby rozdelené na viac častí, ktoré môžu byť zabudované ako súčasť kuchynskej 
linky. Priestorovo menej náročný je zber komodít do spoločnej nádoby a ich vytrieďovanie 
priamo na zbernom mieste, pri vhadzovaní do kontajnerov, alebo vriec. 

Čo znamenajú uvedené označenia v súvislosti s triedením odpadu: 

 
Označenie (trojšípkový symbol) sa používa ako všeobecný symbol recyklácie. 

 
Označenie vyjadruje, že obal = odpad môže byť recyklovaný = je recyklovateľný. Číslený, 

resp. písomný kód označuje druh odpadu (napr. PET - polyetylén tereftalát). Aby bol odpad 

skutočne zrecyklovaný, musí byť najprv vytriedený!!! 
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Označenie (trojšípkový symbol s prázdnymi šípkami) vyjadruje, že obal bol vyrobený z 

recyklovaných materiálov. 

 
Označenie vyjadruje, že obal má byť po použití vhodený do zbernej nádoby, v prípade 

recyklovateľného materiálu do príslušnej nádoby na triedený zber odpadov. 

               
Označenie vyjadruje, že výrobca obalu zaplatil tzv. oprávnenej organizácii poplatok. 

Oprávnená organizácia zabezpečuje formou finančnej podpory spätný zber = triedenie 

obalov uvedených na trh. 

 
Tento symbol sa používa na označovanie elektrických a elektronických zariadení. 
 
PAPIER =  MODRÝ KONTAJNER 

Do modrého kontajnera prosím vhadzujte: 
 noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, ústrižky, prospekty, reklamné 

letáky, kalendáre, telefónne zoznamy, obalový materiál z papiera a lepenky,... 

Do modrého kontajnera / modrého vreca prosím nevhadzujte: 
 mokrý, mastný, alebo inak znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, 

prieklepový papier, vrstvený papier, celofán, použité hygienické vreckovky, plienky, 
potreby,... 

Pri triedení: 
JE VHODNÉ z papiera odstrániť väčšie kovové, či plastové časti (hrebeňová väzba) 
NIE JE POTREBNÉ z papiera odstraňovať drobné kovové spinky (pri ďalšom 
spracovaní budú odstránené pomocou separátorov) 
NIE JE POTREBNÉ z listových obálok odstraňovať fóliové okienka (spracovateľské 
zariadenia si s nimi poradia za Vás) 
Materiály z papiera a lepenky sú najčastejšie označované týmito značkami: 

PAP 22 - papier 

PAP 21 - hladká lepenka 

PAP 20 - vlnitá lepenka 

číslené kódy: 20, 21, 22 

  
PLASTY = ŽLTÉ VRECE 

Do žltého vreca prosím vhadzujte: 
 plastové fľaše od minerálok, sladených vôd,  sirupov, oleja, octu, čistiacich a 

hygienických potrieb, plastové obaly od jogurtov, masla, pomazánok, potravín, cukroviniek, 
cestovín, kozmetiky, obalové fólie, drobné plastové predmety, bandasky,...  
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Do žltého vreca prosím nevhadzujte: 
 plasty silne znečistené zeminou, farbami, potravinami, olejom, plastové obaly od 

motorového oleja, ropných produktov, chemikálií, jedov a výbušnín, plastové obaly v 
kombinácii so sklom, papierom, kovmi, textíliou, PVC-materiály,... 

Pri triedení: 

JE VHODNÉ objem PET fľiaš pred vhodením do vreca, či kontajnera zmenšiť ich stlačením 

NIE JE POTREBNÉ z PET fľiaš odstraňovať papierovú, či plastovú etiketu, ani vrchnák 

JE VHODNÉ plastové obaly silne znečistené potravinami opláchnuť (hygienické hľadisko) 

NIE JE POTREBNÉ plastové obaly slabo znečistené potravinami oplachovať (drobné 

nečistoty budú pri spracovaní odstránené) 

NIE JE POTREBNÉ plastové obaly od kozmetiky čistiť, postačí z nich odstrániť všetky 

zvyšky prípravku  

!!! do kontajnera a vreca na plasty NEVHADZUJTE materiály z PVC (novodurové rúrky, 

linoleum) !!! 

(PVC komplikuje spracovanie plastov a obsahuje chlór, z ktorého pri spracovaní vznikajú 

nebezpečné splodiny).  

Materiály z plastov sú najčastejšie označované týmito značkami: 

PET (1) - polyetylén tereftalát 

PE-polyetylén = LDPE (2) - light density PE/PE s nízkou hustotou 

HDPE (4) - high density PE/PE s vysokou hustotou 

PVC (3) - polyvinylchlorid 

PP (5) - polypropylén 

PS (6) - polystyrén 

číselné kódy: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

  
SKLO = ZELENÝ KONTAJNER 

Do zeleného kontajnera prosím vhadzujte: 
 všetky druhy sklenených obalov (bez kovových uzáverov), dekoratívne a tabuľové sklo, 

sklenené poháre z konzervovaných potravín, detskej výživy, zeleniny, ovocia, kávy, 
pochutín, ... 

Do zeleného kontajnera / zeleného vreca prosím nevhadzujte: 
 sklo silne znečistené zeminou, olejom, farbami, chemikáliami, porcelán, keramiku, 

zrkadlá, obrazovky, monitory, žiarivky, žiarovky, výbojky, svietidlá, autosklo, sklo s kovovou 
vložkou,... 

Materiály zo skla sú najčastejšie označované týmito značkami: 

GL 70 - biele sklo 

GL 71 - zelené sklo 

GL 72 - hnedé sklo 

číselné kódy: 70, 71, 72 

  
KOVY = ČERVENÝ KONTAJNÉR  

Do červenéhop kontajnera prosím vhadzujte: 
 kovové uzávery, konzervy bez obsahu, hliníkové plechovky od piva a nealkoholických 

nápojov, drobné kovové a hliníkové  predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové 
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súčiastky, zámky, kľúče, náradie a nástroje), kovové časti domácich spotrebičov, hliníkovú 
fóliu tzv. alobal,... 

Do hnedého kontajnera / červeného vreca prosím nevhadzujte: 
 kovové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok,... 

Materiály z kovov sú najčastejšie označované týmito značkami: 

ALU 41 - hliník 

FE 40 - oceľ 

číselné kódy: 40, 41 

  
TETRAPAKY resp. VKM - viacvrstvové kombinované materiály 
= ORANŽOVÝ KONTAJNÉR 

Do oranžového kontajnera prosím vhadzujte: 
 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky = krabicové obaly od 

mlieka, nealkoholických, alkoholických nápojov,... 

Do hnedého kontajnera / červeného vreca vreca prosím nevhadzujte: 
 krabicové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok, papier, lepenku,... 

Pri triedení: 

JE VHODNÉ kartónové obaly predovšetkým od mlieka opláchnuť vodou 

JE VHODNÉ objem kartónových obalov zmenšiť ich stlačením 

NIE JE POTREBNÉ z kartónových obalov odstraňovať plastový uzáver 

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú najčastejšie označované týmito 

značkami: 

C/PAP - viacvrstvový kombinovaný materiál na báze lepenky 

názvom: TETRAPACK, Tetra Pack, Tetra Pak 

číslenými kódmi: 80, 81, 82, 83, 84, 86 

  
BRO - biologicky rozložiteľný odpad = domáce kompostovisko. 

Vzhľadom na nesprávne narábanie s BRO chcem požiadať všetkých dodržovanie 

a neznečisťovať naše okolie a robiť doslova neporiadok na našom obecnom kompostovisku. 

Obecné kompostovisko slúži pre naše obecné pozemky a plochy.  

  
OZNAČOVANIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV 

Nebezpečnými odpadmi sú odpady, ktoré majú aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť: 
H1 - výbušnosť, H2 - oxidovateľnosť, H3-A - vysoká horľavosť     
H3-B - horľavosť, H4 - dráždivosť, H5 - škodlivosť                         
H6 - toxickosť, H7 - rakovinotvornosť, H8 - leptavosť          
H9 - infekčnosť, H10 - vývojová toxicita, H11 - mutagénnosť 
H12 - látky uvoľňujúce pri styku s vodou toxické plyny, H14 - ekotoxicita 
H13 - látky uvoľňujúce inú nebezpečnú látku 
Najčastejšie sa vyskytujúce sú označované nasledovnými značkami: 

                                                                                                       starosta obce 
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KALENDÁR VÝVOZU ODPADU PRE I. POLROK 2019 - Obec Modrová 

Deň Január Február Marec Apríl Máj  Jún 
1.           S 
2.   S S Oo   N 
3.   N N       
4. Pl       S   
5. S Oo Oo   N   
6. N     S     
7.       N     
8. Oo         S 
9.   S S     N 
10.   N N   Pl   
11.         S Oo 
12. S       N   
13. N     S     
14.       N Oo   
15.           S 
16.   S S Oo   N 
17.   N N       
18.         S   
19. S Oo Oo   N   
20. N     S     
21.       N   Pl 
22. Oo         S 
23.   S S     N 
24.   N N       
25.         S Oo 
26. S       N   
27. N     S     
28.       N Oo   
29.   - Pl     S 
30.   - S Oo   N 
31.   - N -   - 

S.N - dni pracovného voľna 
    

Oo - ostatný odpad 
    

Pl - plasty 
     

 


