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BOJ PROTI COVID-19

NETRADIČNÉ DUŠIČKY A PAMIATKA ZOSNULÝCH 

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

31. októbra a 1. novembra na Slovensku sa konalo celoplošné testovanie, ktorým cieľom bolo 
čiastočne zastaviť šírenie vírusu COVID-19. V našej obci sa testovania zúčastnilo 926 osôb, 
z toho bolo pozitívnych 23 osôb, čo predstavuje 2,48 %. V sobotu – 31.10.2020 – sa otestovalo 
633 ľudí, z toho 14 bolo pozitívnych (dvaja neboli občanmi našej obce). V nedeľu – 1.11.2020- 
sa na testovaní zúčastnilo 293 osôb a pozitívnych bolo 9. Nakoľko celkovo v okrese Nitra bolo 
menej ako 1 % pozitívne testovaných osôb, na druhom kole testovania sme sa nezúčastnili. 
Následne 21. a 22. novembra sa v našej obci konalo ďalšie testovanie, ktoré však bolo úplne 
dobrovoľné. Účasť bola už oveľa nižšia – 327 osôb, z toho 8 ľudom ukázal test pozitívny výsle-
dok (piati neboli našimi občanmi), čo predstavovalo 1,17 %. Touto cestou vyjadrujeme vďaku 
všetkým, ktorí sa testovania zúčastnili: zdravotníkom, vojakom, policajtom, dobrovoľníkom 
a občanom. ĎAKUJEME! SPOLU Prekonáme tieto ťažké časy! Písal: AB

Prvé dva novembrové dni sú spojené so sviatkom všetkých 
svätých a pamiatkou zosnulých už oddávna. Naše myšlien-
ky počas týchto dní patrili tým, ktorí nás navždy opustili. 
Tento rok sme zažili netradičné Dušičky ako aj Pamiatku 
zosnulých. Po minulé roky boli v  tomto období cintoríny 
plné ľudí. Kvôli opatreniam a zákazu vychádzania bola ale 
možnosť navštíviť cintoríny výrazne obmedzená. Písal: ZB

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života 
a október je mesiacom úcty k starším.  Kvôli 
pandemickej situácii sme nemohli uctiť ob-
vyklým spôsobom našich starých rodičov 
a dať im najavo svoju náklonnosť a  lásku. Si-
tuácia nám nedovolila stretnúť sa v miestnom 
kultúrnom dome a  sledovať vystúpenie detí 
MŠ a  žiakov ZŠ. Ale treba si pripomínať, čo 
všetko pre nás spravili naši starí rodičia, vážiť si 
ich a nezabúdať na nich nielen v októbri, ale po 
celý rok. Želáme im len to najlepšie a v tomto 
období hlavne VEĽA ZDRAVIA! Písal: ZŠ
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ADVENTNÝ VENIEC - SYMBOL ADVENTU

MIKULÁŠ NA NÁVŠTEVE

DANE A POPLATKY

Advent má duchovný význam a nie je len 
časom nakupovania darčekov. Predstavu-
je obdobie trvajúce štyri týždne a  veria-
ci si v  tomto období pripomínajú príchod 
Krista. Počas tohto obdobia sa schádzajú 
v  katolíckych, evanjelických a  iných kres-
ťanských chrámoch k modlitbám a zamys-
leniam. Na adventnom venci sú štyri sviece: 
prvá symbolizuje nádej, druhá mier, tretia 
priateľstvo a  štvrtá lásku. V  našej obci sa 

tiež pripravil a  vyzdobil adventný veniec. Na prvú adventnú nedeľu počas sv. omše ho 
posvätil náš pán farár. Škoda, že ani pri tomto peknom podujatí sa kvôli sprísneným opat-
reniam nemohli zúčastniť naši občania. Nemohli sa konať ani vianočné trhy ,ktoré vlani 
mali veľmi dobrú odozvu. Veríme, že nám to budúci rok vynahradí a tieto krásne sviatky 
prežijeme v zdraví, a v radosti. Písal: ZB

Aj tento rok do našej obce zavítal Mikuláš. Avšak tentokrát sme sa s ním žiaľ nemohli 
stretnúť v kultúrnom dome, ako iné roky. Dňa 6. decembra chodil s anjelikmi a čertom po 
uliciach a rozdával deťom balíčky, ktoré ich s veľkou láskou očakávali. Vítali ich básnička-
mi, piesňami a modlitbami. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Mikulášovi a jeho 
pomocníkom, že deťom spríjemnili tieto ťažké časy. Vďaka patrí aj MO Červeného kríža 
a každému, kto pomohol pri organizácií tejto akcie. Písal: AB

Dňa 14.12.2020  sa konalo 13. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Žiranoch. 
Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2021 sme samozrejme riešili aj otázky ohľadom zvýšenia 
resp. udržania  poplatkov a daní na nasledujúci rok. 
Dane za nehnuteľnosti sa v Žiranoch nezvyšovali od roku 2007 a od roku 2013 platí uve-
dená novela zákona: V zmysle § 104g ods. 3, ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov, ak je vyššia sadzba dane zo stavieb /resp. bytov/ ustanovená správcom 
dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10 násobok najnižšej sadzby dane zo 
stavieb /resp. bytov/ , správca dane zosúladí tento násobok s §12 ods. 2 najneskôr pri ur-
čení sadzieb dane zo stavieb /bytov/ na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok 
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ustanovený správcom dane na príslušné zdaňova-
cie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustano-
vený správcom dane na zdaňovacie obdobie pred-
chádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. 
Zjednodušene napísané: rozdiel medzi najvyššou 
sumou za uložený poplatok (Právnické osoby 
- PO 1,960 eur/m2) a  najnižšou sumou za ulo-
žený poplatok sadzby dane (Fyzické osoby - FO 
0,049 eur/m2) nesmie po roku 2024 prekročiť 10 

násobok. Takže obec pri zachovaní a neznižovaní sadzby dane právnickým osobám musí 
zvýšiť sadzbu dane fyzickým osobám do roku 2024 na úroveň minimálne 0,196 eur. Inak 
by porušila zákon. Návrhy boli rôzne: 1. zvyšovať dane postupne každý rok do roku 2024,
2. vyrovnať skokovo naraz a platiť zvýšenú 0,196 eur sadzbu dane už v nasledujúcom roku, 
alebo rozdeliť rozdiel na dve obdobia – teraz zvýšiť na 50 %  t. j. na 0,10 eur a v roku 2024 
znovu zvýšiť tak, aby sa vyrovnal rozdiel 10 násobku. Po dlhej diskusii prešiel tretí variant. 
Pre porovnanie: Ak ste platili daň zo stavieb v roku 2020 pri sadzbe 0,049 eur napríklad 
9,80 eur, nasledujúce 3 roky to bude 20 eur a po roku 2024 to bude cca 40 eur zaokrúhlene 
za daň zo stavieb ročne.
Ďalšou dôležitou časťou sú poplatky za odpad. Keďže nejde o  daň, ale o  poplatok, 
mal by byť stanovovaný v takej výške, aby výnosy z neho pokrývali výdavky samo-
správy súvisiace s odvozom, spracovaním a likvidáciou odpadov. Väčšina samospráv 
toto nerešpektuje a komunálny poplatok za odpad stanovuje ako nižší a následne dotuje 
odpadové hospodárstvo z iných príjmov do rozpočtu. Zvyšovaním tohto poplatku sa len 
približujeme realite, teda skutočným nákladom za službu.
Napríklad v roku 2020 celkové príjmy od FO a PO za komunálny odpad boli 35 667 eur. Ale 
výdavky boli vo výške vyše 47 000 eur. Takže je tu rozdiel skoro 12 000 eur, ktoré obec musí 
vykryť z iných príjmov. Obecné zastupiteľstvo schválilo sadzbu poplatku nasledovne: 
Obec Žirany ustanovuje sadzbu poplatku pre rok 2021: na 30 eur ročne/pre fyzickú osobu.
Obec Žirany stanovuje počet smetných nádob na počet členov domácnosti nasledovne :

 − pri 1 až 4 člennej domácnosti jedna 120 l nádoba 
 − pri 5 až 8 člennej domácnosti dve 120 l nádoby, resp. jedna 240 l nádoba 
 − pri 9 až 12 člennej domácnosti tri 120 l nádoby, resp. jedna 240 l nádoba a jedna 120 l 

nádoba 
Domácnosť, ktorá bude požadovať väčší objem smetných nádob uhradí správcovi dane za 
každú osobu dvojnásobok sadzby stanovenej na osobu/kalendárny rok (t. j. 1 až 4 členná 
domácnosť 240 litrovú nádobu môže mať len za dvojnásobnú cenu!).
Samozrejme zvyšovanie poplatkov obec nerieši sa-
movoľne. Je to súhrn viacerých komponentov, ktoré 
vplývajú na rast cien za odpad. Po prvé -  Slovensko 
ako celok neplní dostatočne rýchlo svoje záväzky voči 
EÚ v odpadovom hospodárstve. Preto v ostatnom čase 
došlo k novelizovaniu zákona o odpadoch, výsledkom 
čoho je väčší tlak na samosprávy, ktoré by pod hrozbou 
sankcií mali zvýšiť podiel separovania a recyklácie od-
padov a znižovať objem odpadov ukladaných na skládky. S tým súvisia ďalšie výdavky sa-
mospráv, aj preto sme dnes svedkami významného rastu komunálnych poplatkov za odpad 
nielen u nás, ale aj v mnohých ďalších samosprávach. Po druhé – je tu celosvetový problém 
s vyvážaním odpadu /hlavne papier a plast /do tretích krajín ako sú India, Malajzia, Čína, 
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

Štefan Mészáros - dvojnásobný majster Slovenska
Štefan Meszáros opäť ukázal, kto je najlepší na Slovensku. Majstrovstvá SR v kickboxe sa 
konali 26.9.2020 v Lučenci. Števo štartoval v troch plnokontaktných disciplínach, vo váhe 
do 71 kg. Celkovo absolvoval 7 zápasov a odboxoval neuveriteľných 17 kôl v jeden deň.
„Každý, kto stál v ringu, alebo sa aspoň trochu vyzná do bojových športov  vie, že odboxo-
vať 7 zápasov v jeden deň nie je žiadna sranda,“ povedal Števo. A to sa popri zápasoch ešte 
venoval svojím zverencom, ktorí dosiahli taktiež parádne výsledky. 
Celkové výsledky :
Full contact – 1. miesto
Lowkick – 1. miesto 
K1 – 2. miesto

ktoré  obmedzili import množstva ton odpadu a zvýšili ceny za dovážaný odpad. Po tre-
tie – ešte stále máme rezervy v separovaní odpadového hospodárstva. Podstatou úspechu 
separovania je predovšetkým osveta medzi ľuďmi. Každý hovorí o osvete ako o kľúči k úspe-
chu, málokto ju však skutočne realizuje. Občanom treba vysvetľovať, že ak sa na separácii 
zúčastnia, eliminujú vznik zmesového komunálneho odpadu, a tým znížia náklady potreb-
né na jeho likvidáciu. Osvetové aktivity o triedení odpadov zábavnou formou v materskej 
aj základnej škole už prebiehajú, nasledovať by mali domácnosti. Ďalej rôzne prezentácie 
ako  zhodnocovať respektíve znižovať množstvo zmesových komunálnych odpadov a ich 
ukladania na skládky. Obec má rezervy, ktoré  je potrebné zlepšiť a to hlavne s cieľom v blíz-
kej budúcnosti systém separácie ešte skvalitniť, aby čo najmenej zaťažoval občana a samot-
nú mieru separácie čo najviac zvýšiť. Dôležitý je však aj pohľad cez peňaženku. Určite je 
tu priestor do budúcna poplatky nezvyšovať, práve naopak, pri dlhodobej a systematickej 
práci s komunálnym odpadom a  separovaním poplatky znížiť. Je to naša spoločná výzva do 
budúcna -  pre čistejšiu prírodu a životné prostredie. No a samozrejme pre nás a naše deti.
Ďalšiu kapitolou je vodné a stočné. Hoci aj tu je viditeľný nárast výdavkov nad príjmami, 
samospráva sa dohodla na zachovaní poplatkov tak, aké boli v roku 2020.
Všetko podstatné o príjmoch, výdajoch, alebo napríklad rozpočet obce, nájdete na inter-
netovej stránke www.zirany.eu Písal: RO

Zdroj: Archív, Štefan Mészáros Zdroj: Archív, Štefan Mészáros
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 „Mrzí ma prehra vo finále K1. Prehral som s borcom, ktorého som porazil na body hneď 
v prvom zápase v disciplíne Full contact. Lietal som z ringu do ringu, zápas za zápasom. 
Bola to naozaj makačka. Ale celkovo som s výkonom spokojný,“ komentoval svoje vystú-
penie Pišta. Nezabudol ani na svojich podporovateľov, bez ktorých by bolo omnoho ťažšie 
sa tak kvalitne pripraviť na vrcholné podujatia na Slovensku, ale aj vo svete. „Ďakujem 
firmám Volt s.r.o. – Dezider Beda a Peter Mészáros - Arten - okrasné záhrady, ktoré ma 
podporujú od začiatku, za čo som im veľmi vďačný.“
Števovi samozrejme blahoželáme a prajeme hlavne pevné zdravie, kvalitné výkony a ďalšie 
víťazstvá. Písal: Štefan Mészáros, RO

KOSTOLY 
- VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 

Z PODZOBORSKÉHO REGIÓNU 
V NÁKUPNOM CENTRE 

CENTRO NITRA

Krajské Osvetové Stredisko v  Nitre usporiadalo 
v mesiaci september v nákupnom centre N Centro, 
veľmi krásnu výstavu fotografií. Bola to expozícia 
snímok podzoborských kostolov, medzi ktorými bol 
aj náš prekrásny kostol sv. Mikuláša. Výstava bola 
veľmi úspešná, ale hlavne poučná. Množstvo záu-
jemcov si pozrelo poklady nášho regiónu.
 Písal: ZB

ŽENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR ZOBORALJA - BILANCIA ROKU 2020

Ako začať... Nebudem veľmi originálna, 
keď napíšem, že tento rok bol iný ako tie 
predošlé. Hoci ešte na začiatku to vyze-
ralo všetko OK. Po krátkych prázdninách  
sme sa opäť začali pravidelne stretávať na 
skúškach, pripravovať na  vystúpenia a plá-
novať akcie na rok 2020. Koncom roku 
sme chceli zorganizovať veľkolepý jubilejný 
koncert. 
Ale ako sa hovorí, človek mieni, Pán Boh 
mení. Už v  marci sme museli skúšky pre-
rušiť. Naplno sa však rozbehli práce okolo 
publikácie, ktorú sme plánovali vydať pri 
príležitosti 30. výročia vzniku nášho zboru 
a 50. výročia zborového spevu v Žiranoch. 
Zbieranie textového i obrazového materiá-
lu, chronologické usporiadanie aj estetické 
vyhotovenie je výsledkom niekoľkome-

sačnej práce nášho zbormajstra PaedDr. 
Viktora Šimeka a  jeho usilovnej manželky 
Veroniky. “Autorsky“ sa na publikácii čias-
točne spolupodielali aj všetky členky zboru 
a naši podporovatelia. 
Z  niekoľkotýždňovej prestávky sa stala 
niekoľkomesačná, ale v  lete, keď to situá-
cia dovolila, sme sa opäť stretli na skúške. 
A že sme sa zišli v plnom počte, to bol jasný 
dôkaz toho, že spev aj kolektív nám počas 
tých mesiacov chýbal. S  chuťou dobehnúť 
čo sme zameškali, sme sa pustili do nácvi-
kov. Prichádzali pozvánky na podujatia, na 
ktoré sa bolo treba pripraviť. Ale radosť ne-
trvala dlho, koncerty sa začali presúvať do 
neurčita a  nakoniec sme boli aj my donú-
tení presunúť náš výročný koncert spojený 
s prezentáciou publikácie na budúci rok.
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ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

Redaktor Richard Kisonak napísal o  sebe 
článok, ktorý uverejnili aj naše noviny. Na-
písal: „Začalo sa to tak, že pred polrokom 
som začal chudnúť a  začal som mať ťaž-
kosti s  rečou. Slová sa mi splývali a prehl-
tával som celé slabiky. Myslel som si, že sú 
to nervy. Potom som mal ťažkosti, keď som 
chcel niečo prehltnúť. Napokon 11. no-
vembra som išiel na prehliadku k odborné-
mu lekárovi. Prehliadka sa skončila a lekár 
povedal: „Oblečte sa a zavolajte z čakárne 
manželku.“ Keď manželka vstúpila, sadli 
sme si vedľa seba a lekár sa dlho hral s pa-
pierom a nič nehovoril. Napokon povedal: 
„Som za úprimnosť. Váš manžel je nevylie-
čiteľne chorý. Choroba sa volá amyotrofic-
ká laterálna skleróza. Príčinu tejto choroby 
lekári na svete nepoznajú. Zomrel na ňu 
pred niekoľkými rokmi slávny basketba-
lista, mladučký športovec Louis Gehring, 
preto ju voláme Gehringovou chorobou. 
Je to nevyliečiteľné.“ Manželka odpadla. 
Mne zdreveneli ruky. Keď sa prebrala, dala 
lekárovi strašnú otázku, ktorú som sa mu 
ja netrúfal položiť: „Koľko života mu ostá-
va?“ Vstal som – píše redaktor – primotal 

som sa k stene a celou silou som vrazil päs-
ťami do steny. Lekár povedal: „Chápem ho, 
viem, ako mu je.“ Omráčení týmto vrátili 
sme sa domov.
Doma boli deti: 17 – ročný a 15 – ročný sy-
novia, aj 11 – ročná dcérka. Povedali sme 
im, že mi zostáva rok života. Rozplakali sa. 
Šli sme spať. Vo sne som zomieral. Každú 
noc sa mi snívalo, ako zomieram. Dvakrát 
som bol na vlastnom pohrebe.  Chudol  
som. Prestal som pracovať. Vianoce boli 
najkrajšie, aké som kedy prežil. Prežili sme 
ich vo veľkej láske. Keď sa deti v ten Štedrý 
večer odobrali do postelí a zostal som sám, 
poriadne som si poplakal. Boli to moje pos- 
ledné Vianoce s rodinou. Strašne som pla-
kal, no nehanbím sa za to. Mám 42 rokov 
a  nechcem zomrieť. Chcem žiť so svojou 
ženou a deťmi. Modlím sa, aby som umie-
ral spokojne. 
Takto píše o sebe redaktor, ktorý na Nový 
rok už nebol medzi živými.
My sme sa dožili Nového roka. Pri prvom 
stretnutí sme si podali ruky vrúcnejšie ako 
inokedy a  zaželali sme si šťastlivý nový 
rok. Takéto želania, hoci by boli akokoľvek 

Pre všetkých je zdravie to najcennejšie 
a  ani členkám zboru sa covid nevyhýbal, 
preto bolo dôležité tento rok obmedziť 
činnosť v  spoločenstve. Neprestali sme 
však spievať a  sme už trošku netrpezlivé. 
Chýba nám kolektív a  náš aktívny zbor-

majster, ktorý pre nás v  tomto čase covi-
dových prázdnin upravil ďalšie zborové 
skladby.
Do nového roku prajem všetkým dobré 
zdravie a všetko najlepšie!

Písal: Mgr. Janka Ochotnická

50 rokov zborového spevu v Žiranoch (1971 – 2021)
Zdroj: Archív, Viktor Šimek
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úprimné, nám neurobia nový rok šťastným. 
O  šťastie sa musíme pričiniť. Poznáte slo-
venské príslovie, že každý je kováčom svoj-
ho šťastia? Ako sa máme pričiniť, aby náš 
nový rok bol šťastný?
Dnes sa začína uznávať na celom svete 
nová náuka o  šťastí. Tá náuka, že šťastie 
nedosiahne človek vtedy, keď nemyslí iba 
na seba a keď sa stará len sám o seba – ale 
šťastný začína byť človek až vtedy, keď za-
čína myslieť na ostatných ľudí, až vtedy sa 
človek stáva šťastným. V  šťastí ostatných 
ľudí spočíva naše šťastie. Veľký učenec vy-
hlásil: človek nie je človekom, a tobôž  nie je 
šťastným človekom, ak miluje len seba.

Náš nový rok bude šťastlivý, ba i celý náš ži-
vot, keď budeme budovať šťastie a blahosť 
pre ostatných ľudí. A ja Vám to všetkým zo 
srdca žičím. Váš duchovný otec

ROK 2020 V ČÍSLACH

KALENDÁR PLÁNOVANÝCH UDALOSTÍ

Počet narodených detí ........................................................13 
Počet zosnulých .....................................................................14 
Počet sobášov ........................................................................... 6
Počet prihlásených na trvalý pobyt ................................24
Počet odhlásených z trvalého pobytu ............................22
Počet obyvateľov obce k 1.1.2021 .............................1 364

Spracoval: BA

NÁZOV TERMÍN MIESTO ORGANIZÁTOR

Detský maškarný ples – karneval Február Kultúrny dom SČK

Fašiangovanie 14.2.2021 Obec FSZs

30. výročie vzniku ženského speváckeho zboru Feb. / Marec Kultúrny dom SZZ

Výročná členská schôdza SČK 7.3.2021 Kultúrny dom SČK

Podujatie k výročiu marcovej revolúcie 21.3.2021 Kultúrny dom CS

Vítanie jari 28.3.2021 Obec CS

12. reprezentačný ples 10.4.2021 Kultúrny dom Obec + MO

Stavanie mája 30.4.2021 Kultúrny dom Obec + MO

Brigáda v našej obci Apríl/Máj Obec a okolie Obec + MO

Deň matiek 09.5.2021 Kultúrny dom Obec, MŠ, ZŠ

Stretnutie u Sv. Urbana 29.5.2021 Vinohrady SČK

Deň detí – turistika 29.5.2021 Obec a okolie SČK
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Opustili nás:

Ladislav Elgyütt
Michal Bezányi
Agneša Ovsenáková
Alžbeta Magová
Alžbeta Vanyová

Margita Licsková

Vyslovujeme úprimnú 
sústrasť!

(Pomenované osoby, resp. rodinní 
príslušníci dali súhlas so spracova-
ním osobných údajov.)

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Životné jubileá:

80 rokov:
Alžbeta Dobiášová
Ján Kozla

70 rokov: 
Mária Vaňová
Mária Szóradová
Ladislav Búš
Miloslava Nádašiová
Ján Gál
Gabriel Bencz

60 rokov:
Jozef Bene
Ladislav Elgyütt
Milan Búš
Mária Gálová

Vojtech Vaňo
Mária Zsebyová
Edita Szórádová

50 rokov:
Juraj Bárek
Veronika Šándorová
Ivan Bencz
Michal Kupeček
Ing. Jana Gálová
Ing. Miriam Szórádová
Jozef Dubaj

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia 
a úspechov!

Prišli na svet:

Kristína Csubová
Johana Klimeková

Rodičom a bábätkám 
prajeme pevné zdravie!

Uzavreli sobáš:

Marián Zúzik, Žirany a Ing. Veronika Židziková, Žirany

Mladomanželom blahoželáme, a prajeme veľa spoločne 
prežitých rokov!

Vychádza: 3x do roka
Vydáva: Obec Žirany, 194 Žirany 951 74,
037/631 82 32
IČO vydavateľa: 00 308 706
e-mail: obec@zirany.eu
web: www.zirany.eu
Evidenčné číslo: EV 3932/09 ISSN 1339-7532
Grafický dizajn a tlač: Garmond Nitra
Redakčná rada: Ing. Alexandra Bezányiová, Zlatica Benczová, Rastislav Ochotnický, Mgr. Zoltán Šonkoľ
Redakčná rada si vyhradzuje právo krátiť a upravovať príspevky. Ďalej oznamuje všetkým svojim prispievateľom, 
že príspevky prijímame na hociktorom pamäťovom médiu a taktiež mailovou poštou na adrese: info@zirany.eu
Uzávierka ďalšieho čísla: 31. 03. 2021
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15. 2.- 31. 3. 2021
WWW.SCITANIE.SK

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude  
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka  
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie  
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Klik k lepšej budúcnosti
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4 3 2 30 13
6 17 3 30 14
20 23 16 31 27
21 24 17 27
28 24 28

11 26 8 23 6 21 3 25
12 26 9 7 4 31
13 15 19 17
22 22 20 17
25 22 20 18

1 29 12 28 9 26 8
14 29 13 10 10
15 19 13 22
21 26 23
28 27 24

Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2021

obec Žirany

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hoblinyÁNO: 
kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorkyNIE:

august

decembernovember

máj jún júl

január február marec apríl

utorok

september október

ELEKTRO + NO 

použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

NIE:

ÁNO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a  pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),
guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol 
ÁNO: 
NIE:

odpad bez možnosti vytriedenia

BIO ODPAD

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

PAPIER
ÁNO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly


