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Oznam o prevzatí etikety 
na zbernú nádobu 2022

Omikron sa rýchlo šíri Kysuciami 

Potrebujete preveriť, či u vás 
nie je plánovaná odstávka? 

Vzdelávací tábor „ Záchranárik“ 2022

Nefunguje vo vašom okolí verejné 
osvetlenie? Oznámte nám to!
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Mesto Čadca oznamuje všetkým 
fyzickým osobám oprávneným na 
podnikanie a právnických osobám, 
ktorí si do dnešného dňa nevy-
zdvihli etikety na zber komunál-
nych odpadov na rok 2022, aby si 
urýchlene tieto prišli prevziať na 

oddelenie životného prostredia a 
odpadového hospodárstva Mest-
ského úradu Čadca, II. poschodie, 
kanc. Č. 201.

V prípade, že zberné nádoby nebu-
dú označené etiketou na rok 2022, 
nebudú zvozcom vyprázdňované.

S koronavírusom bojujeme už takmer dva roky, no 
mnohí ľudia doteraz nevedia, čo majú robiť, keď im vyjde 
pozitívny test a tápajú, ako sa doma liečiť.

Župa sa snaží pomôcť orientovať sa v kontaktoch a distri-
buuje informačné letáky na pomoc pri ochorení. 

1. SOM ZDRAVÝ/Á
 noste respirátor, dezinfikujte si ruky, dodržiavajte hygie-

nické opatrenia
 vyhýbajte sa miestam, kde sa sústreďuje veľké množstvo 

ľudí
 zaočkujte sa

2. OCHOREL/A SOM
Príznaky: bolesť hrdla, kašeľ, bolesť hlavy, výtok z nosa, 

bolesť celého tela
 zostaňte doma, izolujte sa v osobitnej izbe
 otestujte sa, ideálne samotestom AG alebo požiadajte o PCR
 sledujte svoj zdravotný stav: - telesnú teplotu, tlak, pulz
 merajte si nasýtenie krvi kyslíkom pulzným oxymetrom, 

testovaný prst by mal mať normálnu telesnú teplotu, opti-
málne hodnoty sú nad 95%

 pravidelne vetrajte a prípadne použite prostriedky na de-
zinfekciu prostredia

 požiadajte rodinu alebo priateľov o zabezpečenie ticha, 
tepla, tíšenia bolesti, vitamínov, tekutín, liekov na teplotu, 
ovocia, zeleniny, potraviny

 cvičte dychovú gymnastiku 6-7x denne (10-15 silných 
nádychov) alebo fúkajte do slamky

 spite na bruchu alebo v polosede
 ak žijete sami a nemá Vám kto pomôcť, kontaktujte blízkeho 

alebo obec
Ďalšie rady, ako podporiť liečbu v domácom prostredí:
 pokoj na lôžku, vysoký príjem vitamínov, telefonický kon-

takt s blízkymi a priateľmi, udržiavanie mentálnej pohody, 
trávenie času relaxačnými aktivitami (čítanie, pozeranie 
TV)

3. CÍTIM SA HORŠIE
Pri ťažšom priebehu ochorenia (teplota nad 38°C viac ako 

dva dni, bolesť na hrudníku, dušnosť, nechutenstvo, zníženie 
frekvencie močenia, hnačka) kontaktujte:
 počas pracovného dňa svojho všeobecného lekára
 v pracovných dňoch od 16:00 – 22.00 Ambulantnú poho-

tovostnú službu (APS) pre dospelých alebo deti
 počas víkendu 07:00 – 22:00 Ambulantnú pohotovostnú 

službu (APS) pre dospelých alebo deti
 v krajnom prípade volajte operačné stredisko 112

4. UKONČENIE KARANTÉNY
 vaša izolácia sa končí na 5. deň v prípade, že v posledný 

deň už nemáte žiadne príznaky choroby a cítite sa dobre
 vo vlastnom záujme si vykonajte samotest
 ak sa stále necítite v poriadku, zostaňte v izolácii a kontak-

tujte svojho lekára

Oznámenia sú mestu poskytované 
v listinej podobe a sú zverejnené na 
stránke mesta v  časti upozornenia. 
https://www.mestocadca.sk/ 

Pre získanie informácií o plánova-
ných odstávkach elektriny alebo plynu 
môžete navštívť aj stránku príslušného 
prevádzkovateľa distribučnej sústa-
vy. https://www.sse.sk/domacnosti/
kontakty/planovane-odstavky?pa-
ge_id=8433

Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpa-
dok verejného osvetlenia a prispejete k 
vyššej bezpečnosti v nočných uliciach 

mesta. 24-hodinový dispečing na čísle 
0800 888 255

....veľmi obľúbený letný vzdelávací 
tábor , ktorý je určený pre menšie deti 
vo veku od 7 do 12 rokov.

Deti sa naučia:
  dôležité informácie o bezpečnom 

správaní sa na cestách,
  naučia sa ako správne telefonovať ,
  ako sa zachovať v nebezpečných 

situáciách,
  zahrajú sa na policajného detektíva,
  ako ubližovanie druhých bolí,
 ale aj o závislosti na sladkostiach a 

pod.
  ako poskytnúť základnú prvú pomoc,

  ako sa starať o psíka,
  ako nakladať s ohňom,
 ako bezpečne sa správať doma, na 

ulici, v prírode, v lese, na dovolenke..
  a aj ako prežiť bez mobilu.

 Termín: 17.7. - 22.7.2022 ( nedeľa- 
piatok)
 Ubytovanie: Penzión Gajúz
 Cena pobytu je 195 EUR.
 V cene je zahrnuté: ubytovanie, 5 x 

denne strava, dezerty, pitný režim, den-
né kúpanie v bazéne, vírivka, kompletný 
program, skúsení pedag. dozor, táboroví 
animátori, zdravotná starostlivosť, mate-

riál na športovú a záujmovú činnosť, ceny 
do súťaží, DPH. Doprava: individuálna.
 Viac informácií Vám radi poskyt-

neme na e:mail: cpmcadca@gmail.com,
tel. č.:0908 499 210, Mgr. Marcela 

Voreková.
V prípade záujmu je potrebné nahlásiť 

počet detí cez mail, alebo telefonicky 
najneskôr do 31.3.2022, pretože počet 
detí je limitovaný. (30 detí)
 na e:mail: cpmcadca@gmail.com
 na adresu: Centrum prevencie mláde-

že Čadca, J.Kollára 2457/22, 02201 Čadca
osobne Mgr.Marcela Vorekovej na MP 

Čadca
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Potrebujete preveriť, či u vás 
nie je plánovaná odstávka? 

Virtuálna dopravná karta prináša moderný 
spôsob platby vo vozidlách verejnej dopravy 

Prevádzka zberného dvora Čadca

Odkaz pre starostu

Nefunguje vo vašom okolí verejné 
osvetlenie? Oznámte nám to!
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Oznámenia sú mestu poskytované 
v listinej podobe a sú zverejnené na 
stránke mesta v  časti upozornenia. 
https://www.mestocadca.sk/ 

Pre získanie informácií o plánova-

ných odstávkach elektriny alebo plynu 
môžete navštívť aj stránku príslušného 
prevádzkovateľa distribučnej sústa-
vy. https://www.sse.sk/domacnosti/
kontakty/planovane-odstavky?pa-
ge_id=8433

Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpa-
dok verejného osvetlenia a prispejete k 
vyššej bezpečnosti v nočných uliciach 

mesta. 24-hodinový dispečing na čísle 
0800 888 255

Cestovanie verejnou dopravou na 
pár klikov. 

Aktivujte si virtuálnu dopravnú kartu 
a cestujte len s mobilom. 

S Ubianom máte po ruke aktuálne 
cestovné poriadky, správu dopravnej 
karty (na svoju dopravnú kartu si mô-
žete Dobiť kredit či Kúpiť časový lístok) 
alebo si jednoducho kúpite lístky na 
MHD alebo na vlak. V Ubiane vidíte 
aktuálny zostatok kreditu na dopravnej 
karte, transakcie vykonané dopravnou 
kartou ako aj platnosť časového lístka, 
cestovného lístka, či električenky.

V aplikácii Ubian nájdete:
	cestovné poriadky (cp) vlakov, au-

tobusov, MHD a aktuálne meškanie 
spojov a polohy vozidiel na mape

	odchody zo zvolenej zastávky alebo 
najbližšej zastávky v okolí, obľúbené 
zastávky, linky 

	dobitie kreditu na dopravnú kartu, 
kúpa časového lístka, električenky na 
dopravnú kartu

	virtuálnu dopravnú kartu na platbu 
mobilom vo verejnej doprave

 transakcie vykonané dopravnou 
kartou

 kúpu cestovného lístka na MHD 
Košice

	kúpu lístka na vlak alebo SMS lístka 
na MHD 

	WIDGET s odchodmi – nastavenie 
odchodovej tabule zo zvolenej zastáv-
ky

	vernostný program zelené kilometre 
za prejazdené cesty autobusom

	prolongácia platnosti zľavy na dopra-
vu na Preukaze študenta ISIC

Cestovné poriadky (CP):
Dajte Ubianu vedieť, kam cestujete a 

nájde vám najvhodnejšie spoje verejnou 
dopravou (MHD, autobusy, vlaky) aj s 
pešími prestupmi medzi zastávkami. 

Na mape máte prehľad o svojej polohe, 
zastávky na trase, a prestupy na ďalšie 
spoje. Jednoducho sledujete online 
polohu vášho spoja a informácie o 
meškaní spojov. Navyše teraz na mape 
nájdete aj polohu bikesharingových 
staníc v mestách. 

Virtuálna dopravná karta:
Už nepotrebujete hotovosť ani plasto-

vú dopravnú kartu, môžete platiť jedno-
ducho a bezpečne mobilom vo verejnej 
doprave. Stačí si aktivovať virtuálnu 
dopravnú kartu v Ubiane a platíte za 
cestovné len mobilom. 

Vážení občania,
Mesto Čadca Vám ponúka aplikáciu, 

ktorá umožňuje obyvateľom a návštev-
níkom mesta nahlásiť problémy, ktoré 
ich trápia, a to jednoducho a rýchlo.

Podnety môžete posielať buď z webo-
vej stránky www.odkazprestarostu.sk

alebo priamo z mobilného telefónu, 
prostredníctvom aplikácií pre operač-
né systémy Android, iOS a Windows 
Phone.

Používanie portálu je veľmi jedno-
duché - intuitívne, a ak si prajete, aj 
anonymné.

Pri každom podnete je potrebné 
uviesť krátky názov a popis problému, 
zvoliť jednu z príslušných kategórií 
(napr. životné prostredie, parkovanie 
áut, ...), určiť ulicu, kde sa podnet 
nachádza a fotografiu, ktorá daný 
problém dokumentuje.

Po potvrdení podnetu administráto-

rom portálu nasleduje jeho odoslanie 
samospráve. O odoslaní podnetu Vás 
portál informuje prostredníctvom 
e-mailovej notifikácie. Po zverejnení 
podnetu samospráva odpovedá, ako 
ho bude riešiť.

Odpovede sú, rovnako ako podnety 
obyvateľov, zverejnené na portáli, ta-
kže každý obyvateľ nášho mesta môže 
sledovať, ako sa jednotlivé podnety 
riešia.

Zberný dvor bude otvorený celoroč-
ne, každý pracovný deň v čase od 8.00 
hod. do 14.00 hod. a v sobotu od 8.00 
hod. do 12.00 hod.

Do zberného dvora môžu občania 
odovzdať oddelené zložky komunál-
neho odpadu (samostatne roztriedený 
papier, plasty, sklo, oblečenie, ...), ob-
jemný odpad rozobratý (napr. skrine

- rozobraté), chladničky, práčky, 
televízory, počítače, žiarivky a ostatný 
elektroodpad z domácnosti (v celosti), 

batérie a akumulátory, nebezpečný 
odpad (vytriedený), jedlé oleje a 
tuky, motorové oleje. Oleje musia byť 
v uzavretých nerozbitných nádobách 
(napr. PET fľaše) s označením „jedlý 
olej“ alebo „motorový olej“. Biologický 
komunálny odpad – zelený odpad v 
prípade, že im nebol pridelený bio-
komposter. Drobný stavebný odpad 
za odplatu podľa sadzby schválenej 
vo VZN o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.

Kontakty:
Adresa Zberného dvora Čadca:  

Čadca - Podzávoz  
(v areáli priemyselného parku)
Zberný dvor Čadca - kontakt:  

0948 650 916
GPS súradnice  

Zberného dvora Čadca:  
N49°27 ́46.1” E18° 46 ́45.3”

Prevádzkovateľ:  
Mestský podnik služieb Čadca

Ústredňa MPS Čadca -  
kontakt: 041 / 432 30 64


