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Cintoríny sa pripravujú
na sviatok Pamiatku zosnulých

Blíži sa mesiac november, ktorého
začiatok je spojený so sviatkami pri
ktorých si pripomíname pamiatku
zosnulých rodinných príslušníkov,
priateľov, či známych.
Aj tento rok sa na cintoríny vyberie množstvo ľudí, aby si uctili
svojich blízkych, skrášlili miesta ich
odpočinku, v tichosti zapálili sviečky
a spomínali.
Aj samospráva mesta sa pred blížiacimi sviatkami snaží, aby areál
cintorína bol dôstojne pripravený
a vyčistený. „ Údržbu cintorína robíme počas celého roka, najmä však
pred dušičkovým obdobím. Cintorín
sme vykosili, od nánosov čistíme
vpuste a priekopy. Pridali sme viaceré
nádoby na komunálny aj separovaný
odpad,“ informoval riaditeľ MPS
Rudolf Šobich.
Mesto Turzovka prosí občanov, aby
na cintoríne udržiavali poriadok a
odpad triedili a umiestňovali ho do
Kultúrne
poukazy
je možné
využiť
aj v mestskej knižnici
nádob na
to určených.
Pridané
sú kontajnery na plasty, sklo a BIO odpad.
K dôstojnému sláveniu sviatku Pamiatky zosnulých, vzdaniu úcty
Mestská knižnica
v Turzovke
oznamuje svojim čitateľom že do 12. novembra 2020 môžu
a spomienkou
na našich
najbližších
môžev prispieť
svojou
ohľaduplvyužiť
knižnici každý
kultúrne
poukazy
vydávané Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Poukazy je
nosťou
a tolerantnosťou.
možné
použiť
na úhradu ročného členského poplatku alebo iné služby.
Pre študentov Gymnázia v Turzovke pripravila mestská knižnica špeciálnu ponuku. Zápisné
do knižnice na celý školský rok môžu študenti získať za 1 kultúrny poukaz alebo 1 Euro.

Kultúrne poukazy je možné
využiť aj v mestskej knižnici
Bližšie informácie získate v Mestskej knižnici v Turzovke alebo na tel. č. 041/43 52 308.

Mestská knižnica v Turzovke oznamuje svojim čitateľom že do 12. novembra 2020 môžu využiť v knižnici
kultúrne poukazy vydávané Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
Poukazy je možné použiť na úhradu
ročného členského poplatku alebo iné
služby.
Pre študentov Gymnázia v Turzovke
pripravila mestská knižnica špeciálnu
ponuku. Zápisné do knižnice na celý
školský rok môžu študenti získať za 1
kultúrny poukaz alebo 1 Euro.
Bližšie informácie získate v Mestskej
knižnici v Turzovke alebo na tel. č.
041/43 52 308.

Staré stĺpy verejného
osvetlenia doslúžili
V súvislosti s výstavbou nového
cyklochodníka došlo k modernizácii verejného osvetlenia v celej jeho
dĺžke od mosta do Hlineného po
Vyšný koniec.
Staré, skorodované a hlavne neekonomické osvetlenie bolo na trase
súbežnej s cyklochodníkom vypnuté.
„Od 15. septembra sme začali s celkovou demontážou stĺpov verejného
osvetlenia. „Pätnásť stĺpov bolo
odstránených úplne, na 65 stĺpoch

je však upevnené vedenie rozhlasu
a káblovej distribučnej siete, tie
boli ponechané,“ informoval riaditeľ
Mestského podniku služieb Rudolf
Šobich.
Stĺpy na ktorých sa nachádza rozhlas a káblovka boli skrátené od
častí držiacich verejné osvetlenie.
„V najbližších rokoch v súvislosti
s modernizáciou mestského rozhlasu
a káblovej distribučnej siete má mesto
v pláne úplne stĺpy demontovať,“
dodal riaditeľ.

V MESTE PRIBUDLI ŠTYRI INTELIGENTNÉ
PRIECHODY PRE CHODCOV
Cesta Čadca – Makov II/487 je
najfrekventovanejšou komunikáciou
v našom meste. Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov pri prechode z jednej
strany vozovky na druhú sa v uplynulých dňoch realizovali inteligentné
priechody pre chodcov.
V rámci projektu „Bezpečná zebra
– bezpečné priechody pre chodcov v meste Turzovka,“ pribudli na
existujúcich priechodoch, ktoré sa
nachádzajú na ceste Čadca- Makov
štyri priechody so signalizačným zariadením. Dva pribudli pri kruhovom
objazde, po jednom pri križovatke
do Závodia a križovatke do Hlineného.
Bezpečné priechody pre chodcov
zabezpečujú dve základné funkcie:
nasvietenie a zvýraznenie priechodu
pre chodcov a detekciu chodca na
priechode a v jeho blízkosti.
„Medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky patria určite
chodci. Mnohí však podceňujú svoju
bezpečnosť a aj pri zníženej viditeľnosti nepoužívajú reflexné prvky, Inteligentné priechody so zabudovanými
signalizačnými zariadeniami fungujú
nepretržite 24 hodín, “ informoval
primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis.
V praxi to znamená, že hneď ako
sa chodec nachádza v tesnej blízkosti
priechodu, resp. po ňom prejde blikajúce signalizačné zariadenia upozorňujú

vodiča na jeho prítomnosť. Zároveň
sa rozsvietia aj LED blikajúce svetlá
zabudované do vozovky, ktoré začnú
blikať po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú.
Výhodou tohto systému je, že blikajúce signalizačné svetlá upozorňujú
vodičov na prítomnosť chodca iba ak
sa chodec nachádza v tesnej blízkosti
prechodu alebo po ňom prechádza.
Systém je napojený na verejné osvetlenie a spotreba energie je minimálna.
Komunikuje bezdrátovo, preto nebolo
potrebné obidva smery priechodu a
ich osvetľovacie systémy prepojovať
káblom. Zapustené LED svietidlá boli
osadené iba do vrchnej časti vozovky, kde bol vyfrézovaný tenký zárez
a následne zaliaty asfaltovou plniacou hmotou. Svietidlá sú zapustené
tak, aby ich nepoškodili ani vozidlá
zimnej údržby pri odstraňovaní snehu
z vozovky.
„Bezpečné priechody majú svoje
opodstatnenie, najmä vo večerných
hodinách a v zime, kedy je krátky
deň a skoro prichádza tma. Vďaka
výraznému nasvieteniu je dobre vidieť
chodcov už z diaľky“, dodal primátor.
Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške viac ako 23 000 Eur. Mesto
Turzovka na realizáciu projektu získalo
dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 5 000 Eur.
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ZÁSADNÉ ZMENY PRI ZBERE KOMUNÁLNEHO ODPADU

Odpad sa bude vážiť od všetkých domácností
Začiatkom tohto roka bolo aktuálnou a nepopulárnou témou pre
samosprávy zvýšenie poplatkov
za komunálny odpad. Občania to
vnímali negatívne a mnohí cítili
nespravodlivosť.
Musíme však pripomenúť, že od
januára 2020 platí novelizovaný zákon
o odpadoch a sním súvisiace nariadenia, ktoré neumožňujú samosprávam
doplácať za odpad, nariaďujú odpad vo
zvýšenej miere triediť a určujú zvýšené
poplatky za skládkovanie. Taktiež si
treba uvedomiť, že poplatky za odpad
neboli v našom meste zvyšované viac
ako desať rokov.
„Vieme, že občania boli nespokojní,
no k zvyšovaniu poplatkov muselo
dôjsť, vzhľadom k narastajúcim nákladom za skládkovanie, zber a odvoz
odpadu a pod. Mesto však hľadá spravodlivejší systém platenia poplatkov
za odpad, preto od 1. januára 2021
pristupuje na elektronický systém a
váženie odpadu od každej domácnosti,“
povedal primátor JUDr. Ľubomír Golis.
Na mestskom zastupiteľstve 23. septembra poslanci schválili nové VZN
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta a VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Podľa nového všeobecne záväzného
nariadenia to v praxi bude znamenať,
že hmotnosť komunálneho odpadu od
rodinných domov, bytových domov
a podnikateľských subjektov sa bude
vážiť a následne elektronicky zaznamenávať.
Zber, preprava a poplatky
za komunálny odpad
od rodinných domov
Každé odberné miesto - rodinný dom
bude mať pridelený jedinečný QR kód
slúžiaci na identifikáciu zbernej nádoby
pri vážení odpadu. Podľa schváleného
VZN je na každého člena domácnosti
pridelený limit 174kg/rok, za ktorý
zaplatí poplatok 27,- € na začiatku
kalendárneho roka. Pre predstavu 110l
plná zberná nádoba váži približne 30kg.
 Príklad č.1: Domácnosť pozostáva
zo 4 členov: 2 dospelí, 1dieťa – študent
bývajúci na internáte a 1 dôchodca
starší ako 70 rokov

Táto domácnosť zaplatí za odpad ročne:
27+27+20,25+16,20 = 90,45 €
Ich hmotnostný limit je:
174+174+104+174 = 626 kg za rok
 Príklad č. 2: Domácnosť pozostáva
zo 4 členov: 2 dospelí, 1 dieťa a 1
osoba ZŤP
Táto domácnosť zaplatí za odpad ročne:
27+27+27+20,25 =101,25€
Ich hmotnostný limit je:
174+174+174+174 = 696 kg za rok
 Poznámka: Uvedené príklady platia
rovnako pre domácnosti v rodinných aj
bytových domoch.

Ak domácnosť počas roka svoj hmotnostný limit vyčerpá bude na to mestom
upozornená. Za každý kilogram navyše
domácnosť zaplatí 0,155 €. Nedoplatok
musí uhradiť do 28. februára nasledujúceho roku. Naopak ak domácnosť
nespotrebovala svoj hmotnostný limit,
zvyšok poplatku jej bude vrátený.
Každý vývoz odpadu bude elektronicky nahratý do systému a zverejnený na
stránke www.turzovka.sk a každá domácnosť si tu bude môcť pozrieť koľko
kilogramov odpadu vyviezla.

Zber, preprava a poplatky
za komunálny odpad
od bytových domov
Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu od bytoviek bude tiež
realizovaná elektronicky, vážiacim
systémom. Každé odberné miesto
(bytovka príp. každý vchod) bude mať
pridelený jedinečný QR kód, ktorý
bude slúžiť na evidenciu vyvezených
zberných nádob. Pridelenú bude mať
1100 l zbernú nádobu, ktorá sa bude
vyvážať 1 x za týždeň. Evidencia bude
zaznamenaná v programe a zverejnená
na webovej stránke mesta.
Žiadame bytových domovníkov
a občanov v bytových domoch, aby si
podľa svojho zváženia zaviedli systém
nakladania s odpadom z jednotlivých
domácností do svojich kontajnerov.
Bolo by vhodné, aby si svoje zberné
nádoby zabezpečili, tak aby do nich nehádzali a neukladali odpad iné osoby.
Aj tu platí, že ak sa hmotnostný limit
vyčerpá, poplatníci budú musieť za ďalší vyvezený odpad doplatiť najneskôr
do 28. februára nasledujúceho roka.
Ak sa hmotnostný limit nespotrebuje,
bude im časť poplatku vrátená.

SADZOBNÍK POPLATKU ZA ODPAD:

Domácnosť

1 člen
dospelý
alebo
dieťa

1 člen
dôchodca
nad 70 rokov
25 % zľava

1 člen
držiteľ ZŤP
25 % zľava

1 člen
90 dní mimo
mesta
40 % zľava

1 člen
formálny trvalý
pobyt
60 % zľava

Výška
paušálneho
poplatku

27 €

20,25 €

20,25 €

16,20 €

10,80 €

Hmotnostný limit

174 kg

174 kg

174 kg

104 kg

70 kg

Mesto Turzovka bude na základe prijatého VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uplatňovať
zľavy, na základe preukázania potrebných dokladov, u všetkých občanov, ktorí majú na ne nárok.
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„Treba si uvedomiť, že okrem poplatkov za zber a zvoz komunálneho
odpadu platíme nemalé finančné prostriedky za skládkovanie. Taktiež od
1. januára 2021 pribudnú mestu ďalšie
povinnosti a to komunálny odpad
dotrieďovať a zaviesť zber biologicky rozložiteľného odpadu. Preto apelujem

na občanov, aby odpad triedili, len tak
dokážeme aby zvyšovanie poplatkov
bolo čo najmiernejšie, resp. aby sa nezvyšovali,“ zdôraznil primátor mesta.
Nevnímajme triedenie len ako povinnosť, ale myslime na prostredie
v ktorom žijeme my i naše deti.

