ROČNÍK IX.

ČÍSLO 3 - JÚL 2020

Z rokovania obecného
zastupiteľstva 22.máj 2020

Slovom starostu

- rekonštrukcia strechy domu smútku
- oprava kanalizácie a cesty na ul. Čaneckého
-oprava chodníka na ul. Hlavná od Pohorelej po
križovatku Furmanská
SCHVAĽUJE:
Dnes z každej strany počúvame o tom, že ekono- -10 lokalít kanalizácie v Heľpe
- Žiadosť pani Márie Fedorovej, Mlynská 127/1,
mika sa posúva smerom nadol. Rozhodovanie -náučný chodník v chotári obce Heľpa
976 68 Heľpa o zvýšenie ceny za služby spojené
je v súčasnosti podstatne ťažšie, ako tomu bolo
s užívaním elektrického meracieho zariadenia a za
pred koronakrízou. Ale pokiaľ sa v dobrých ča- Už sa stačí len rozhodnúť, ktorý projekt upred- spotrebovanú elektrickú energiu v prevádzke bansoch pripravujete na časy horšie, nemusíte z nostníme v dohľadnej dobe. V súčasnosti máme komatu SLSP
- Žiadosť žiadateľa: Ľubomíra Pribylinová, Čanectempa rozvoja obce znižovať rýchlosť.
možnosť zapojiť sa do europrojektov, kde môžekého 766/39, 97668 Heľpa o prenájom priestorov
me získať ďalšie finančné zdro- na adrese Heľpa, Partizánska 309/20
V minulosti sme ako obecný
je na rozvoj obce. Navrhoval by - zámer nájmu majetku z dôvodu hodného osoúrad s poslancami našu Heľpu
som napríklad OPKŽP výzva 56 bitného zreteľa, a to:
pripravovali na ťažké obdobia.
na vybudovanie kompostárne časť nehnuteľnosti zapísanej na Správe katastra
Dnes máme pripravených na
či OPKŽP výzva 62 na vybudo- Brezno na LV č. 701, v kat. území obce Heľpa
rozvoj obce cca 500 000 eur.
vanie vodozádržných zariade- ako budova pre služby obyvateľom, nachádzajúca sa na parcele KN C č. 148, na adrese Heľpa,
Spoločne budeme potrebovať
ní.
Partizánska 309/20. Pre: Ľubomíru Pribylinovú,
veľa rozumných rozhodnutí,
Čaneckého 766/39, 976 68 Heľpa IČO: 48 244 830
aby sme zdroje použili efektívAktuálna situácia nám potvr- za účelom obchodný priestor pre prevádzku prene a racionálne. Všetci sa predila, že staršia generácia oby- dajne farby a rozličný tovar
to budeme snažiť nepremrhať
vateľov je veľmi zraniteľná a je - Žiadosť Anny Fedorovej, bytom: Partizánska cesšancu na lepšie služby a rozvoj
potrebné sa o našich seniorov ta 322/17, 976 68 Heľpa. o poskytnutie materiálnej
kvality života v Heľpe, ktorú nám zabezpečili postarať. Preto by som navrhoval zapojiť sa do výpomoci vo forme zakúpenia odvlhčovača do
výšky 500 €.
naše rozhodnutia z minulosti.
projektu domova sociálnych služieb v Heľpe,
- stavebné úpravy telocvične ZŠ v Heľpe
ktorý by mohol zabezpečiť skvalitnenie života - Plnenie programu hospodárskeho a sociálneho
Príprava projektov, stavebných povolení a našich seniorov aj v takých nepríjemných ča- rozvoja obce Heľpa za rok 2019
verejných obstarávaní je dlhodobý proces. soch, aké sme spolu prežili v poslednej dobe. - Vypracovanie štúdie na vybudovanie oddychoMomentálne máme pripravených niekoľko pro- Držme našej Heľpe palce, stojme pri sebe a aj v vej zóny s lavičkami na miestnom cintoríne. Štújektov k možnej realizácii v blízkej dobe.
týchto náročných časoch napĺňajme spoločné diu zabezpečiť v spolupráci s komisiou životného
prostredia a následne priamo na mieste spoloč- rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice a ciele.
ne s poslancami dohodnúť riešenie kontinuálnej
pošty
Peter Hyriak, starosta obce Heľpa

Dňa 21. 8. 2020 o 19.oo hod.
Vás pozývame do prírodného
amfiteátra Heľpe na vystúpenie
Štefana Štetca a skupiny Fajta

Pomoc susednej obci
Dobrovoľný hasičský zbor z Heľpy dňa 2. júla zúčastnil na záchranárskych prácach v obci Závadka
nad Hronom, kde pomáhali obyvateľom rodinných domov odstraňovať škody po povodni.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z
najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen
u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k
najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.
• Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je integrovaným a plne elektronickým sčítaním.
• Rozsah a spôsob vykonania sčítania na
Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
• Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch
Slovenskej republiky a domoch a bytoch na území Slovenskej republiky.
• Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc
z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov, teda údaje, ktoré obec alebo obyvateľ uvedie
v sčítacom formulári.
• Sčítanie obyvateľov domov a bytov je realizované v dvoch etapách, sčítanie domov a bytov a

sčítanie obyvateľov.
• Sčítanie domov a bytov sa uskutoční v dobe od
1. júna 2020 do 12. februára 2021. Predmetom
sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky
byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané
alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na
území SR. Sčítaním domov a bytov sú poverené
obce SR.
• Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od
15. februára 2021 do 31. marca 2021. Povinnosť
sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú
všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má
v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň
rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na
území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je
spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť
sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ
má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania

úpravy cintorína. Na štúdiu použiť finančné prostriedky max. do výšky 900 €.
- Termín: september 2020, zodpovedný obecný
úrad
- Delegovanie min. 2 poslancov OZ Heľpa vo
všetkých výberových komisiách, výberových konaniach zriadených OcÚ Heľpa /mimo zástupcu
starostu, ktorá je spravidla vždy do výberových
komisií delegovaná/, okrem prípadov, ktoré patria do kompetencie komisie Verejného obstarávania a do komisii, kedy je takáto účasť poslancov
zákonom, resp. inou právnou normou obmedzená. V takom prípade poslancov vopred informovať o takomto výberovom konaní a následne
o jeho výsledku
- zmenu Rozpočtu obce Heľpa na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020

UKLADÁ:
- vypracovať návrh zmeny výberu nájomného počas platnosti opatrení v súvislosti z COVID19, zo zámerom vlády SR poskytnutia príspevku na nájom
- pozastavenie povinnosti platby za mesiace
v ktorých platia opatrenia pre COVID19
- odoslanie všetkým subjektom, ktorých sa opatrenie týka, informáciu o príprave takýchto opatrení a informáciu o možnosti odloženia povinnosti
zaplatenia nájmu v týchto mesiacoch
- Obecnému úradu vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti s vyšpecifikovanou cieľovou skupinou pre
ktorú budeme túto službu poskytovať a analýzu
finančných dopadov na rozpočet obce pre projekt
vybudovania domova sociálnych služieb na parcelách typu C 576 a C 577 v obci Heľpa v termíne do
(Dokončenie na str. 2)
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(Pokračovanie zo str. 1)
mesiaca september 2020 v internej réžii.
- Obecnému úradu rokovať s vlastníkmi pozemku
v katastrálnom území obce Heľpa parcela C číslo
577 a parcela číslo 576 vrátene stavebných objektov na nich umiestnených o možnosti odkúpenia
a podmienok odkúpenia do vlastníctva obce Heľpa pre účel zriadenia domova sociálnych služieb.
Zároveň ukladá informovať OZ o výsledku rokovania do mesiaca september 2020
- Obecnému úradu spracovať možnosti kolaudácie a zmeny účelu využitia na domov sociálnych
služieb stavby umiestnenej na parcelách typu C
číslo 576 a 577. Toto uznesenie vykonať v rámci interných zdrojov obce. Do septembra 2020
- Obecnému úradu vypracovať správu o stave budov vo vlastníctve obce s prehľadom nedostatkov
a navrhovaným riešením odstránenia porúch.
- Obecnému úradu osloviť úrad BBSK, ministerstvo kultúry a iných potencionálnych sponzorov
z dôvodu participácie obnovy amfiteátra.
- Obecnému úradu predložiť návrhy na nové
strešné prekrytie amfiteátra plastovým šindľom
a prekrytie pódia krycou plachtou.
- Obecnému úradu predložiť do najbližšieho pracovného zasadnutia OZ, správy zo servisnej pre-

hliadky a správy z OP a OS elektrických zariadení
objektu ČOV
- Obecnému úradu zorganizovanie prípravných
trhových konzultácií k zámeru Rozšírenia kapacity
Materskej školy z účastníkmi vypracovaných štúdií
f.Atelier008 a f. PAULINY HOVORKA ARCHITEKTI .
- Za účelom rozhodnutia o vhodnosti variantu riešenia
- Za účelom konzultácii prípravy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnej
projektovej dokumentácie
- S podmienkou že náklady spojené z konzultáciami znáša hospodársky subjekt bez finančného
nároku
- Obecnému úradu zorganizovanie pracovného
stretnutia OZ so zástupcami firmy JRK p. Nekyovou , prípadne aj p.Ďurišom za účelom konzultácií
zriadenia a prevádzky kompostárne v obci Heľpa
- Obecnému úradu zorganizovanie pracovného
stretnutia OZ s Ing. Orságom za účelom konzultácií
projektovej dokumentácie : Dobudovanie chodníka Hlavná ulica
- Obecnému úradu aby informoval OZ o stave
kolaudácie chodníka na ulici Hlavná a pripravil potrebné materiály ku kolaudácii

Z rokovania obecného zastupiteľstva 29. 6. 2020
SCHVAĽUJE
- Zrušenie uznesenia č. 190/2019
- Zrušenie uznesenia č. 66/2019
- Zámer na odpredaj majetku z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, a to:
pozemok parcela KN C č. parcely 1889/58 – druh
pozemku trvalé trávne porasty o výmere 433 m2
a parcela KN C č. 1889/75 – druh pozemku ostatná plocha o výmere 347 m2, v katastrálnom území
Heľpa, obec Heľpa, zapísaných na LV č. 701
kúpnou zmluvou do vlastníctva: Peter Mlynárik,
rodený Mlynárik , trvale bytom Mlynská 828/55,
976 45 Hronec
- Odpustenie mesačného nájomného vo výške
100% z celkovej sumy určenej jednotlivými nájomnými zmluvami, za obdobie prerušenia prevádzky
z dôvodov opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR resp. iných orgánov štátnej správy v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 pre žiadateľov:
Anna Putnoková , IČO: 34727752
Juraj Jonás, JONÁS & spol., ŠPECIÁL, IČO: 14423677
Me&Ta, s.r.o. – Sportbar, IČO: 47881178
Nikola Maková, IČO: 47066806
- Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu ( spoločný stavebný úrad) pre obce Heľpa, Telgárt, Vaľkovňa, Šumiac
- Dodatok k zmluve o poskytnutí poradenstva
s vykonávateľom Ing. Emil Caban, Klepuš 7, 977 01
Brezno
- Zmluvu o združení finančných prostriedkov
a spolupráci s mestom Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, Tisovec, ktorej predmetom je objednanie
právnych služieb s advokátskou kanceláriou POLÁČEK & PARTNERS s.r.o., za účelom vypracovania pripomienok v onaní vyhlásenia ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny , vedenom
na Okresnom úrade v Banskej Bystrici
- Žiadosť Dedina s.r.o. Osloboditeľov 96/96, 044 11
Trstená pri Hornáde, IČO: 51431360 DIČ 2120687690
na prenájom nehnuteľnosti – prírodný amfiteáter pre dočasné užívanie na organizáciu kultúr-

no-spoločenského podujatia koncertu ŠČAMBA
dňa 24.7.2020Zmluvu pre spoločnosť: Dedina s.r.o. Osloboditeľov 96/96, 044 11 Trstená
pri Hornáde, IČO: 51431360 DIČ 2120687690
na prenájom nehnuteľnosti – prírodný amfiteáter
pre dočasné užívanie na organizáciu kultúrno-spoločenského podujatia koncertu ŠČAMBA dňa
24.7.2020
- Žiadosť
OZ
HUDBA
JE
ZDRAVIE
Partizánska 7162/2 811 03 Bratislava, ICO: 52097862, DIC: 2120984778 na prenájom
nehnuteľnosti – prírodný amfiteáter pre dočasné
užívanie na organizáciu kultúrno-spoločenského
podujatia koncertu Štefana Šteca a skupiny Fajta
dňa 21.8.2020
- Zmluvu pre spoločnosť: OZ HUDBA JE ZDRAVIE
Partizánska
7162/2
811
03
Bratislava, ICO: 52097862 DIC: 2120984778 na prenájom
nehnuteľnosti – prírodný amfiteáter pre dočasné
užívanie na organizáciu kultúrno-spoločenského
podujatia koncertu Štefana Šteca a skupiny Fajta
dňa 21.8.2020
zmenu Rozpočtu obce Heľpa na rok 2020 podľa
ekonomickej aj programovej štruktúry rozpočtovým opatrením č. 4/2020
- Záverečný účet obce Heľpa za rok 2019
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Heľpa na II. polrok 2020
NESCHVAĽUJE
- žiadosť o odkúpenie pozemku a nehnuteľnosti
majetku obce Heľpa pre žiadateľa F.O.X., s.r.o., Mládežnícka 2/113, 976 68 Heľpa a Zdeno Krahulec,
Lehota nad Rimavicou 68, 980 53 Rimavská Sobota
- žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
pre žiadateľov – Ján Mak a Maková Jana, Hlavná
17/14, 976 68 Heľpa
- Žiadosť SYNOTtip, a.s., IČO: 36472565 Továrenská štvrť 1467/24, Poprad-Matejovce, o udelenie
súhlasu a vydanie vyjadrení v prevádzke Hotel
Heľpa – Pohostinstvo, Hlavná 63/33, 976 68 Heľpa
UKLADÁ
- Obecnému úradu odpísať na žiadosť p. Mgr.

BERIE NA VEDOMIE:
- Žiadosť p. Pompurovej o kúpe stavebného pozemku
- Žiadosť p. Milana Babeľu a jej riešenie komisiou
životného prostredia
- Informácia o vlastníkoch pozemkov v okolí studničky na ulici Jánošíková
- Informácia o možnosti zapojenia obce Heľpa do
výzvy OP KŽP 56. výzva zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
- Informácia o realizácii prekládky el. vedenia na
zbernom dvore
- Informácia o krokoch a jednaniach, ktoré sú spojené s kolaudáciou chodníka
- Informácie o možnostiach nákupu traktora pre
údržbu chodníkov a ostatných plôch v obci
- Informácie o VSP Horehron, nezapojení sa do výzvy projektu Náučného chodníka
- Informácia o financovaní obce a organizácií zriadených obcou z podielových daní
- Informácia o realizácii opravy strechy na Hasičskej
zbrojnici a Dome smútku
- Informácia o výzve OPKZP č. 62 – Vodozádržné
opatrenia v urbanizovanej krajine
- Informácia o úprave VZN o podmienkach držania
psov
- Informácia o čiernych skládkach
Kalmanovej o možnostiach pripojenia sa na verejnú kanalizáciu
- Obecnému úradu vypracovanie podkladov
a realizáciu výberového konania na Rozšírenie kapacity materskej školy spolu so znížením energetickej náročnosti objektu MŠ
Podľa štúdie uskutočniteľnosti od firmy Atelier 008
s.r.o. alternatíva 2 s podmienkami rozšírenia kapacity o min.20 deti podľa pripomienok z pracovného stretnutia
Vo výzve uviesť rozdelenie do min. dvoch stavebných objektov Rozšírenie kapacity materskej škola
a zníženie energetickej náročnosti MŠ
V rozsahu stavebného povolenia a realizačného
projektu
- Obecnému úradu vypracovanie podkladov
a realizáciu výberového konania pre vypracovanie
PD k rekonštrukcii Ramexu na Multifunkčnú budovu v Heľpe
1. podľa štúdie uskutočniteľnosti od firmy Atelier
008 s.r.o
2. v rozsahu stavebného povolenia a realizačného
projektu
Obecnému úradu zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v prírodnom amfiteátri júl-august 2020 /mimo dátumov od 1. do
15. augusta/, ďalej zmluvne zabezpečiť právne
a ekonomické opatrenia v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Hygienickobezpečnostné opatrenia v rámci opatrení vydaných RÚVZ. Obec je povinná o ponúkanom type
podujatia bezodkladne informovať poslancov OZ
mailom
BERIE NA VEDOMIE
- Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2019
- Správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky obce Heľpa za rok 2019
- Informáciu o konaní Matičných dní
- Informácie o stave budov vo vlastníctve obce
Heľpa
- Informácia o zabezpečení VO pre aktivitu
Rekonštrukcia denného stacionára
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Plnenie aktivít Zelenej školy v ZŠ Heľpa
Dočkali sme sa konca školského roka 2019/2020
poznačeného mimoriadnou situáciou v súvislosti
s pandémiou šíriaceho sa ochorenia COVID – 19.
Ku koncu sa blížia aj naše aktivity v projekte Zelená
škola, ktoré realizujeme v rámci environmentálnej
výchovy, a o ktorých sme vás informovali už v septembri. Prioritnou témou, ktorú sme si na splnenie
cieľov v akčnom pláne školy vybrali, boli Potraviny.
Treba si uvedomiť, že jedlo patrí medzi ľudské právo, ale do roku 2050 bude na tej istej planéte treba nasýtiť trikrát viac ľudí než v predchádzajúcom
storočí. Teda pri pohľade na budúcnosť je jedlo
veľkým globálnym problémom a je veľmi dôležité,
čo jeme, koľko toho jeme, koľko potravy vyhadzujeme, ako bolo jedlo vyrobené a kto mal z neho
úžitok. Nie každá strava zanecháva rovnakú stopu
a existuje niekoľko globálnych trendov, čo sa týka
potravy, na ktoré je treba upozorniť aj širokú verejnosť. Napríklad: zrýchľujúca sa strata rozmanitosti,
zvyšujúca sa spotreba mäsa a mliečnych produktov,
strata sezónnosti – dovážanie potravín na veľké
vzdialenosti, nezadržateľná spotreba vysoko spracovaných potravín a prítomnosť palmového oleja
v polovici spracovaných potravín, dramatický nárast
potravinového odpadu...
Počas celého roka sme nezaháľali a zodpovední
pedagógovia spolu so žiakmi, rodičmi, nepedagogickými pracovníkmi, školskou jedálňou a obecným
úradom v Heľpe zrealizovali množstvo naplánovaných aktivít.
Podarilo sa nám:
jún 2019
- zorganizovať Jahôdkový deň a vytvoriť sezónny
kalendár lokálnych odrôd ovocia a zeleniny – žiaci
I. stupňa,
august - september 2019
- rozšíriť priestor v Ekotriede - v spolupráci s obecným úradom v Heľpe,
- zakúpiť ovocné dreviny a rastliny, semená, záhradné náradie a ochranné rukavice pre žiakov
- v spolupráci s obecným úradom v Heľpe – projekt
KOMUNITA III,
- vysadiť zakúpené rastliny do priestorov Ekotriedy – žiaci 8. a 9. ročníka,
- vytvoriť „Jedlú záhradku“ zveľadením rozšíreného priestoru Ekotriedy – žiaci 8. a 5. ročníka,
- vytvoriť 3 vyvýšené záhony na pestovanie sezónnej zeleniny – žiaci 8.B triedy,
- vytvoriť nástenku na školskej chodbe – informačný panel Zelenej školy – žiačky 8.A a 8.B triedy,
- vytvoriť malú zásobáreň semien z doma dopes-

tovaných semien – žiaci 5. ročníka,
október 2019
- uskutočniť deň mlieka v škole:
• pripraviť bryndzovú a syrovú nátierku so surovín
z lokálnych zdrojov – žiaci I. stupňa,
• navštíviť miestny Ovčinec a oboznámiť sa s výrobou bryndze a syra – žiaci 5.A a 5.B triedy,
• napísať príbeh „Bryndza z nášho ovčinca“ do
školského časopisu- žiačky 7.A a 8.A triedy,
- uskutočniť zber šípok – v spolupráci s Lesmi Beňuš,
- uvariť šípkový lekvár – žiaci v ŠKD,
- pripraviť besiedku pre „našich starkých“ – upiecť
a ozdobiť medovníčky, pripraviť čaj z usušených šípok a zaobstarať 3 druhy medu z lokálnych zdrojov
– žiaci 8.A triedy, žiačky z krúžku Mažoretky, miestny
stacionár, rodičia žiakov – lokálni včelári,

- zorganizovať „Jabĺčkový deň“ – ochutnávka jabĺk
z vlastných záhrad – žiaci I. stupňa,
- informovať verejnosť článkom o našich aktivitách prostredníctvom obecných novín, školského
časopisu a webovej stránky školy,
- posadiť cesnak do vyvýšených záhonov v Ekotriede - žiačky 8.B triedy,
november 2019
- urobiť prednášku formou rovesníckeho vzdelávania na tému „Záchrana a pestovanie starých odrôd ovocných drevín“ – žiačky 8.B triedy pre 5. a 8.
ročník,
- pripraviť pečený čaj zo sezónneho ovocia – žiaci
7.A triedy,
december 2019
- odmerať množstvo odpadu v školskej jedálni za
1 týždeň – vedúca ŠJ, žiaci 6. a 7. ročníka z kolégia Zelenej školy,
- urobiť v škole prieskum: „Čo by som rád jedol
v školskej jedálni.“ Oslovených bolo 150 respondentov - žiaci 6. a 7. ročníka z kolégia Zelenej školy,
- vyhodnotiť prieskum a naplánovať prípravu víťazného pokrmu - vedúca ŠJ, žiaci 6. a 7. ročníka z kolégia Zelenej školy,
január 2020
- zrealizovať prípravu víťazného pokrmu - vedúca
ŠJ, žiaci 6. a 7. ročníka z kolégia Zelenej školy,
- znížiť množstvo odpadu v školskej jedálni
o 18,64% uvarením víťazného jedla - vedúca ŠJ, vyhodnotili žiaci 6. a 7. ročníka z kolégia Zelenej školy,

- urobiť prednášku formou rovesníckeho
vzdelávania na tému „Palmový tuk a férový
obchod FARETRADE“ – žiačka gymnázia J.
Chalupku v Brezne pre žiakov 7. ročníka,
február 2020
- pripraviť jedlá podľa receptov z troch zadaných potravín z lokálnych zdrojov, zverejniť recepty v školskom časopise – žiaci 6.
ročníka,
marec 2020
- vytvoriť zoznam potravín, ktoré obsahujú
a neobsahujú palmový tuk – žiaci 8. ročníka,
jún 2020
- vytvoriť EKOKÓDEX školy – žiaci 6.ročníka,
kolégium Zelenej školy,
- informovať verejnosť článkom o plnení
aktivít Zelenej školy prostredníctvom obecných novín a webovej stránky školy.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akoukoľvek
čiastkou prispeli k naplneniu aktivít programu
Zelenej školy počas uplynulého roka. Veríme, že
sme u našich žiakov nielen podporili kritické myslenie, ale ich aj nasmerovali k zodpovedným zmenám
v oblasti stravovania.
		
Kolégium Zelenej školy v ZŠ Heľpa

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách ENVIROPROJEKT 2020 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a
športu SR predložených 99 projektov s požiadavkou 179 204 €. Z podaných projektov Medzirezortná komisia
pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zasadnutí dňa 29. júna 2020 vybrala 29 projektov na pridelenie účelových finančných prostriedkov základným a stredným školám, medzi týmito projektami sa nachádza aj projekt našej Základnej
školy v Heľpe, ktorú spracovali naši pedagógovia. Na projekt Tajomstvá podhorských nízkotatranských lúk
sme získali 1.900€.
Ďalším podporeným projektom našej ZŠ, je finančná podpora na organizáciu letnej školy.
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ZUŠ-kári počas prerušeného
vyučovania
Umelecké dianie sa zo ZUŠ-ky v polovici marca neplánovane presunulo do
domáceho prostredia. Hoci v triedach
zostalo ticho, žiaci usilovne pracovali
pod odborným dohľadom svojich učiteľov vo svojich detských a študentských izbách. Z obývačky, či kuchyne
sa razom stal výtvarný ateliér, z chod-

by koncertná sála...Učitelia počúvali,
usmerňovali, motivovali a povzbudzovali svojich žiakov, aby sa z prerušeného vyučovania nestali prázdniny.
Výtvarníci robili návrhy na rúška, vytvárali pexesá, maľovali a kreslili bylinky, vo veľkonočnom období robili
pozdravy a výzdobu svojich domácností. Aj tento rok sa výtvarníci zapojili
do súťaže „Moja dedina ako ju vidím
ja“, ktorú tematicky rozšírili o kresby
krojov a tradícií. Nezabudli sme ani na
mamičky a ku dňu matiek, ktoré mali
sviatok v máji, sme pripravili vinš a obrázkový pozdrav, ktorý mohli vidieť na
viacerých miestach v obci. Zanedlho
bol deň detí, ktorým sme na oplátku
zablahoželali žiakom milým obrázkovým pozdravom. Obdobie prerušeného vyučovania výtvarníci ukončili ilustráciou témy komixového a rozprávkového hrdinu. Hudobníci a speváci
počas prerušeného vyučovania využívali na spojenie audiovizuálne aplikácie. Klaviristi pani učiteľky Babeľovej
usporiadali on line klavírny triedny
koncert, detský spevácky zbor nacvi-

čoval na diaľku a okrem iných vznikla
aj nahrávka spoločnej piesne „Angel“.
Akordeonisti pridávali na FB stánku
ZUŠ individuálne výkony z domáceho
prostredia. Huslisti sa žánrovo zamerali na klasiku, ľudovú hudbu s dôrazom na horehronský región a hru
podľa sluchového názoru. Vyučujúci
aj žiaci pri svojej spolupráci čerpali inšpiráciu nielen z notového materiálu

ale aj z internetu. Po skončení prerušeného vyučovania sme sa v júni vrátili
do ZUŠ, odkiaľ sa každý deň opäť ozývajú tóny skladieb a známych melódií.
Výsledky našej spoločnej tvorivej činnosti na diaľku sa zhmotnili do stoviek
výtvarných prác a desiatok videí, ktoré
milovníci umenia mohli uvidieť a vypočuť si zo záznamu v piatok, 19. júna
2020 na prehliadke vo farskej záhrade.

Čo sme sa o korone dozvedeli od detí v materskej škole ?
Po dlhom čase sme sa opäť stretli s našimi deťmi a zaujímal nás ich názor
a pohľad na túto pre nás všetkých výnimočnú situáciu. A tu sú múdre odpovede detí:
Viete prečo sme boli tak dlho
doma ?
V: „Pretože bola korona a nemohli
sme sa stretnúť.“
D: „Korona zavolala bacile a keď prišli,
tak sme už nemohli chodiť do škôlky.“

D: „Ja som sa to sám dozvedel z televízora a povedali mi to aj rodičia.“
A: „V telke aj na mobile sme pozerali
každý deň koronu.“

Odišla už korona ?
V: „Áno, lebo už ľudia v Číne nejedia
A čo je to tá korona ?
myši a už je iba málo ľudí nakazených.“
S: „To je taká choroba z ktorej môžeš D: „Počul som, že odišla do Závadky.“
umrieť, ale deti sa môžu uzdraviť.“
S: „Odišla naspäť do Číny a do Ameriky
D: „Je to vírus z ktorého kýchaš, máš cez umývadlo.“
horúčku, teplotu a ležíš.
D: „Už je len trošku. Tie bacilky už sú
P: „Z korony kýchame na ľudí.“
preč, odišli tam z kadiaľ prišli.“
J: „Bacil koronu si umyjeme a on odíde
Odkiaľ prišla korona ?
tam, kde už nie je veľa ľudí.“
J: „Od Číny, lebo začali tam ľudia jesť
netopiere a myši. Z nich sa to potom Čo robili ľudia počas karantény ?
prenieslo na druhých z celého sveta.“
M: „Cez anténu (dieťa myslelo karanM: „Korona prišla až z Číny z ďalekej ténu) ľudia oddychovali, niečo natáčali
Afriky.“
na mobily, spali, veľa papali a papali aj
Z: „Korona bola aj v Taliansku aj veľa vitamínov.“
v Zimnej Afrike.“
D: „Hrali sa, kreslili si, veľa úloh, do roM: „Moja starká čítala, že je korona už boty chodili iba tí, čo mali rúška, alebo
čo rúška dostali v robote.“
vo vesmíre.“
P: „Nikde nikto nemohol ísť, ani na
Ako vyzerá korona ?
ihrisko, lebo jeden ujo tú koronu tam
Z: „Bacil korona vypadá okrúhlo doniesol.“
s pruhmi ako chobotnica. Má aj zúbky, A: „Ja by som bol zdravý, jedol som kažs ktorými nás uhryzne do tela a potom dé ráno vitamín D.“
sme nakazení.“
V: „Je guľatá, má chápadlá a ak ju chy- Chceli by ste ešte, aby korona bola
u nás na Slovensku ?
tíme budú nás bolieť svaly.“
M: „Bacil korona sa zahryzuje aj do P: „Už máme lieky na koronu – to je
stromu, preto sa nemôžeme ničoho mydlo od doktora v rúšku.“
V: „Nie, nemohli by sme sa stretávať.“
chytať, iba z rukavicami.“
P: „Aj zvieratká by mohli kýchať. Ja som N: „Nie, nemohli by sme sa stretnúť, ani
ísť na dovolenku a takto sa už môžeme
počul, aj ako padala korona na zem.“
v škôlke spolu hrať.“
Ako ste sa o korone dozvedeli ?
Deti a kolektív MŠ Heľpa

MS SČK
Aj keď sa museli dodržiavať vydané opatrenia v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia
COVID-19 a boli zakázané hromadné podujatia, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, členky MS SČK sa 27.5. 2020
stretli a zorganizovali brigádu na otvorenom priestranstve.
Počasie nám prialo a robota nám išla od
ruky. Vykosili a upratali sme zeleň okolo

fary a pod kostolom, aby sme mali pred
príchodom sviatku „Turíc“ krásne okolie.
Ďakujeme všetkým členkám, členom a
sympatizantom , ktorí sa zúčastnili spomínanej brigády.
Dúfame, že situácia ohľadom pandémie,
ktorá zasiahla celý svet sa vyrieši, a nám
dovolí organizovať všetky akcie, ktoré sme
si na rok 2020 naplánovali. Ďakujem.
Predseda MS SČK
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Financie dnes a zajtra v našej obci KLUB DÔCHODCOV
Vážení spoluobčania, na 19. zastupiteľstve dňa 29. 6. 2020 bol prerokovaný záverečný účet obce. Za
mnohými číslami je skrytý osud veľa ľudí. Naša obec je sociálne cítiaca a podpora týchto opatrení dosahuje nie malé číslo. Použitie týchto prostriedkov treba pri prerokovaní rozpočtu vždy veľmi citlivo
zvažovať. Preto v tejto chvíľke, keď nás postihla pandemická situácia COVID-19, treba citlivo zvažovať,
kto túto sociálnu pomoc naozaj potrebuje. V týchto pár vetách by som predstavil stav financií a ozrejmil zámer poslancov OZ - čo sme sa rozhodli podporiť.
Financovanie obce je zdravé a vďaka tvrdej práci zamestnancov a poslancov OZ nám výsledok
hospodárenia dopadol výborne. Prebytok hospodárenia za rok 2019 vo výške 66.584,53 sme sa najmä
kvôli kríze rozhodli celý prerozdeliť do rezervného fondu, kde sme vytvorili rezervu 101.412,53 € pre
krytie výdajov v neľahkých časoch. Obec sa ďalej rozhodla prerozdeliť peniaze z finančných operácií
za uplynulé roky v celkovej výške 433 864,69 €, kde máme pre tento rok k dispozícii 484 790,00 €. Tieto
peniaze môže ale obec použiť len na krytie kapitálových výdajov, čo nám nevyhovuje pri situáciách,
ktoré teraz prežívame.
Z prerozdelenia peňazí v kapitálovom rozpočte by som upozornil na zmeny, s ktorými OZ čakalo
až na odhlasovanie záverečného účtu. Naše priority sme rozdelili do prípravy projektových dokumentácií na Rozšírenie kapacity a zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, projekt na zmenu
budovy RAMEX na multifunkčnú budovu (koncertná sála, knižnica, centum pre deti). Dali sme zelenú
vytvoreniu štúdie na Cintorín, Športový areál a prípravu Náučného chodníka II. etapa. Vytvorili sme
rezervu na nákup nehnuteľností v obci Heľpa, nakoľko je v záujme poslancov, aby domy v dedine
nezostávali prázdne. Podporili sme hlasy pracovníkov obce na nákup komunálnej techniky, aby sme
v zimnom období vedeli lepšie zabezpečiť najmä údržbu chodníkov. Na kritické úseky striech - Pošta,
Hasičská zbrojnica a Dom smútku sme na opravy vyčlenili 20.000,- €. Nepodporili sme ich celkovú
výmenu, nakoľko rozsah a cena výmeny týchto striech podľa projektov 90.000,- € nezodpovedá reálnemu stavu. Podporili sme vybudovanie Náučného chodníka chotárom obce Heľpa, ktorý sme ani za
5 rokov, počas ktorých bol pripravený projekt, nedokázali zrealizovať a rovnako sme nedokázali ani
podať tento projekt na financovanie v rámci európskych fondov. Podporili sme výmenu elektrických
rozvodov v telocvični Základnej školy, ktorá bola v zlom stave. Nepodporili sme projekt na veľkú 500
tonovú kompostaréň, nakoľko už v marci sme podporili vybudovanie 100 tonovej kompostárne, ktorá
je pre nás finančne efektívnejšia.
Sú však veci, ktoré podľa mňa nemôžeme naďalej robiť doterajším spôsobom. Poskytovanie služieb
ako zber odpadu, čistenie odpadových vôd, služieb, ktoré ani zákonom nie sú dovolené dotovať z
daní všetkých obyvateľov, nám za určitý čas môžu vážne narušiť chod financií. Potom si už budeme
môcť povedať len obľúbenú vetu o svietení a kúrení, pretože na nič iné nám nezostane. Tieto témy
mám v záujme otvárať a riešiť, možno nie tak drasticky ako niekedy z obce počujete, ale určite by sme
nemali pred nimi schovávať hlavu do piesku.
Pevne verím, že sa nám do budúcnosti podarí presadzovať pre obec zmysluplné projekty, ktoré budú
mať aj rozumnú ekonomickú úroveň a prinesú občanom pridanú hodnotu v podobe skvalitnenia
služieb.
Jozef Kukuľa, poslanec OZ

Zapojenie sa do výzvy
„Urobme niečo pre seba
a pre prírodu“
Aj napriek mimoriadnej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19 odpovedali občania
obce Heľpa na výzvu zverejnenú na sociálnej sieti
dňa 26.03.2020 a rozhodli sa pomôcť životnému
prostrediu.
Výzva bola celkom jednoduchá. V chotári obce
Heľpa a v jej okolí boli vytvorené stanoviska, na
ktorých boli umiestnené vrecia na odpad. Občania
v rámci prechádzky vyzbierali komunálny odpad
do pripravených vriec, odkiaľ bol následne odvezený a uložený na zbernom dvore.
„Čo ste z toho mohli mať?“
• zdravie z prírody, ktorá nás obklopuje
• malé pookriatie tela a duše
• zábavu pre seba, ale aj pre deti
• zlepšenie kvality života v okolí našej krásnej Heľpy
Týmto svojím činom pri dodržaní všetkých hygienických opatrení sme dokázali, že nám záleží na
prostredí, v ktorom žijeme, a ktoré zanecháme ďalším generáciám. Sme radi, že na našu výzvu ste od-

povedali a dokonca rozšírili okruh zberu komunálneho odpadu o stanovisko: Rozkopanec, Chata za
Tŕním, či Strelnica za Tŕním.
Z celkového množstvo vyzbieraných odpadov,
z týchto lokalít tvoril cca 1,2 t zmesový komunálny
odpad, zvyšok tvoril triedený komunálny odpad,
ktorý obec bezplatné zbiera na stanoviskách po
obci, alebo ho je možné taktiež bezplatne odovzdať na zbernom dvore.
Všetkým Vám, ktorý ste sa zapojili vyslovujeme
v mene životného prostredia ĎAKUJEME.

Nás, ako skôr narodených obyvateľov obce sa táto
neľahká situácia koronavírusu veru dotkla najviac.
Z každej strany sme cítili, že naši blízki majú o nás
strach, šetria nás a čoraz častejšie sa ozývajú telefonické linky – mama, oco, starká, starký ako sa máte?
Nepotrebujete niečo? Ako Vám môžeme pomôcť?
Len prosím seďte doma a nikam radšej nechoďte. To
boli slová nielen našich blízkych, ale aj cenné rady z
miestneho rozhlasu, televízie a vlastne všetkých masovo-komunikačných prostriedkov. Veru niekedy sme
sa cítili veľmi osamelo, nemali sme pri sebe to najcennejšie – naše vnúčatá, ktoré nám spríjemňujú každodenné dni. Pociťovali sme niekedy aj to, že sa stávame
nepotrebnými, lebo už našu pomoc nepotrebuje nikto
a videli sme, že všetko ide okolo nás. Aj keď vieme, že
opatrenia, ktoré boli zavádzané vlastne po celom svete boli hlavne na našu ochranu, predsa len sme sa cítili trochu na okraji. Možno to bolo aj tým, že nie vždy,
mladší obyvatelia chápali naše myšlienkové pochody
a hlavne naše konanie, ktoré je ale u starších obyvateľov „normálne“. Veď sme boli vytrhnutí z našej komfortnej zóny, keď sme nemohli ísť do obchodu kedy
sme my chceli, keď sme nemohli ísť k našim susedom
len tak, trochu si posedieť a porozprávať sa a hlavne
keď sme nemali pri sebe svojich najbližších, ak sme s
nimi spolu nebývali. Pevne dúfame, že to najťažšie už
pominulo a aj keď sú predpovede ešte stále nepriaznivé a koronavírus nás ešte stále má čím negatívne prekvapiť, predsa len sme si trochu vydýchli. Možno o tom
už svedčí aj prvé stretnutie dôchodcov v prírodnom
amfiteátri pri dobrom guľáši a hudbe, len tak medzi
svojimi rovesníkmi. Veľmi nás teší, že po návrate do reality sme mohli v máji vyčistiť našu studničku a zúčastnili sme sa Odpustu v Jelšave spojeného s 15. výročím
vysviacky nášho rodáka JCLic. Petra Krajča.
Náš záväzok je pripraviť spolu s našimi členmi do konca roka ešte mnoho podujatí na spríjemnenie nášho
života. Modlíme sa, aby sa nám to podarilo a nemuseli sme sa vrátiť do čias, kedy sme boli uzatvorení pred
svetom.
Mária Čupková, predsedníčka

Turistický oddiel pri ŠK Heľpa
v spolupráci s obecným úradom Heľpa
usporiadajú 1. augusta 2020
jubilejný 45. ročník Výstupu na Veľký
bok /1727 m.n.m./. Začiatok podujatia
je o 8.00 hod. na námestí obce Heľpa.
Trasa „A“ povedie z námestia obce /645 m.n.m./ cez
Čertiaž /1066 m.n.m./ - na Kolesárovú /1508 m.n.m./
Odtiaľ pokračuje trasa spoločne s trasou „B“ po červenej turistickej značke - cez Oravcovú /1544 m.
n.m./ - na Zadnú hoľu /1620 m.n.m./ a z tade po žltej
značke - do sedla pod Veľkým bokom /1479 mn.m./
až na samotný vrchol Veľký Bok /1727/.
Trasa „B“ pre menej zdatných začína v sedle
Priehyba /1192 m.n.m./, kde budú turisti privezení
z obce Heľpa autobusom. Zo sedla Priehyba /1192
m.n.m./ pokračuje trasa po červenej turistickej značke hrebeňom Nízkych Tatier - na Kolesárovú /1508
m.n.m./ - cez Oravcovú /1544 m.n.m./ - na Zadnú
hoľu /1620 m.n.m./ a z tade po žltej značke - do sedla pod Veľkým bokom /1479 mn.m./ až na samotný
vrchol Veľký Bok /1727/.
Tam sa účastníci zapíšu do výstupovej knihy, dostanú účastnícky odznak a pokochajú sa krásnymi
výhľadmi na všetky svetové strany. Cesta späť povedie od chaty pod Veľkým Bokom dolinou Hošková
až na rázcestie do Ráztok, odkiaľ budú účastníci prevezení na miesto, kde ich bude čakať guľáš, občerstvenie a ľudová muzika.
Všetci účastníci sa zúčastňujú podujatia na vlastnú zodpovednosť. Organizátori pozývajú na toto
podujatie všetkých milovníkov turistiky.
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Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu
So SKLOM ako materiálom sa každý z nás
stretáva takmer na dennej báze. Pre svoje
charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka.
Stretávame sa s ním nielen vo forme fliaš,
pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to
materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.
Horšie to je však s časom jeho rozkladu.
Trvá až 4000 a viac rokov, kým sa sklo v prírode rozloží. Aj preto by sme vratné fľaše
mali vždy vrátiť do obchodu a zvyšné vhodiť do zeleného kontajnera, odkiaľ poputujú na recykláciu.

– PAK, každoročne zasielala obciam patriacim do jej systému Certifikát za separáciu
odpadu. V roku 2019 Obec Heľpa množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 115 732 kg prispela správnym systémom zberu, zhodnocovania
a recyklácie odpadov z obalov k celkovej
úspore emisií skleníkových plynov v množstve 69 036 000 kg CO2.
Trieďme odpad, oplatí sa to. Za vytriedený
odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.
Čím viac odpadu vyseparujeme, tým menší je poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke. Poplatok
za uloženie odpadu sa každoročne prePLASTY sú neodmysliteľnou súčasťou počítava na základe úrovne vytriedenia
našej každodennej reality. Stretávame komunálnych odpadov. Mieru vytriedenia
sa s nimi takmer všade. Sú praktické a
majú mnoho výhod. Sú veľmi odolné, ľahké, lacné a zároveň majú všestranné využitie (od balenia kozmetiky, medicíny, oblečenia, potravín, až po samotné plastové výrobky). Rozsiahle možnosti vyžitia priniesli
so sebou aj obrovský rozmach plastov po
celom svete. To, kde skončia po tom, ako
nám ľuďom doslúžia, je iba na nás.
Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu. Netreba však zabúdať na fakt, že iba
to, čo my ľudia poctivo vytriedime, môže
dostať „nový život“. To ostatné, najmä pre
nezodpovednosť ľudí končí na skládke či
znečisťuje rieky, oceány a prírodu. Väčšinu
tohto znečistenia tvorí bežný odpad z domácností, ako sú plastové fľaše z nápojov
či rôzne plastové obaly. Navyše, kúsky mikroplastov sa nachádzajú nielen v morských
živočíchoch, ale aj v pitnej vode či ovzduší.
Príroda si s rozkladom plastov nevie poradiť a kým sa v nej rozložia, trvá to od 100 až
do 1000 rokov.
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zvýšime, ak znížime množstvo odovzdaného zmesového komunálneho odpadu
(kukanádoby) vytriedením jednotlivých
komodít.
Zložky triedeného komunálneho odpadu
papier a lepenka, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, plasty
a kovy patria do 1100 l nádob rozmiestnených po obci, resp. ich môžete odovzdať na
zbernom dvore.
Zložky ako sú šatstvo a textílie patria do
kontajnerov, ktoré má obec zapožičané od spoločnosti HUMANA People to
People Slovakia o.z.. Odovzdať môžete
použité textílie a odevy: pánske, dámske,
detské pre všetky sezóny, lôžkoviny, stolnú bielizeň a iný domáci textil, topánky,
tašky, kožené a kožušinové odevy a doplnky. Kontajnery sa nachádzajú na zbernom
dvore a pri budove RAMEX.

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, batérie a akumulátory,
vyradené elektrické a elektronické zariadenia, jedlé oleje a tuky môžete odovzdať na
zbernom dvore.
Na základe výpočtu miery vytriedenia
za rok 2019 obec Heľpa platí poplatok za
uloženie odpadu na skládke odpadov 8,00
EUR za 1 t zmesového komunálneho odpadu.
Nezabudnite! Čím viac zložiek triedeného komunálneho odpadu vytriedite, tým
vyššia bude úroveň vytriedenia, a tým nižší
bude poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke. Myslíme
na naše životné prostredie a snažme sa
netvoriť odpad vôbec.
Ing. Martina Turčinová

KOVY sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás v podobe plechovky od nápojov
a drobných kovových odpadov. Nápoje
a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov
balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere. Aj plechovky od nápojov či iné
drobné kovové obaly je potrebné triediť,
aby mohli naďalej slúžiť aj po spracovaní.
Materiál, z ktorého sú plechovky a konzervy vyrobené, je odolný a v prípade ich vyhodenia vo voľnej prírode sa proces rozkladu odhaduje na niekoľko desiatok rokov.
Napríklad, spomínaná hliníková plechovka
sa v prírode rozloží až za 60 rokov. Pred vyhodením plechoviek do zbernej nádoby
by sa mal takýto odpad stlačiť, aby sa ich
objem zmenšil na čo najmenšiu možnú
mieru.
NÁPOJOVÉ KARTÓNY, napríklad obaly
z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú
vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu
(polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie.
Nápojový kartón má teda po recyklácii
široké využitie: stavebná izolácia, palety,
noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na
vajíčka, toaletný papier, kuchynské utierky.
Z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1
m² kuchynských utierok.
OZV ENVI – PAK
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI
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