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Naplavený odpad na brehoch
zneèistených tokov

Ešte prednedávnom
patrila k najkrajším
priehradám
v strednej Európe.
Dnes sa zaèína
podoba smetisku ve¾kej plávajúcej
skládke odpadu,
ktorá nemá obdobu
nikde na Slovensku.

RUŽÍNSKA PRIEHRADA

VOLÁ O POMOC
Jedna z mnohých èiernych skládok
na prítokoch Ružína

Preèo k tomu
dochádza?
• brehy Hornádu, Hnilca a ich
prítokov sú posiate množstvom èiernych skládok
• pri zvýšení hladiny tokov
poèas prietrží a povodní
sa odpady z týchto skládok
odplavia a konèia v Ružíne
• èas z nich ostáva zachytená ako ozdoba stromov
a kríkov popri brehoch
• tento stav sa pravidelne
opakuje
Zodpovednos za tento
stav nesie každá obec a jej
obèania na Hornáde, Hnilci
a ich prítokoch!

Priatelia Zeme - SPZ je obèianske neziskové združenie zamerané na ochranu životného prostredia,
ktoré sa od roku 1996 úspešne venuje riešeniu problematiky odpadov a toxického zneèistenia.
Kontakt: Alžbetina 53, 040 01 Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677, e-mail: spz@priateliazeme.sk

Pod¾a zákona
o odpadoch
sa zakazuje...
• uloži alebo ponecha
odpad na inom mieste ako
na mieste na to urèenom,
t. z. zakladanie „nelegálnych
skládok“
• spa¾ovanie odpadu v domácnosti, v záhrade a iných
súkromných pozemkoch
a verejných priestranstvách
• odpad vypúša a vhadzova do vodného toku
Za porušenie týchto
zákazov je možné uloži
fyzickým osobám pokutu
do 5 000 Sk (165,97 EUR)
a právnickým osobám do
500 000 Sk (16 596,96 EUR).
Tento plagát bol vydaný vïaka finanènej
podpore Konta Orange a Nadácie Ekopolis.

Èierne skládky a zdroje zneèistenia
tokov ohláste príslušným úradom

Èo možeme
urobi my?:
• odpad vyhadzujme iba do
nádob a vriec, ktoré na to
urèila obec
• informujme sa v obci
o možnosti zberu stavebného, ve¾koobjemového
a biologického odpadu
• žiadajme obec o zmenu
systému nakladania
s odpadom ak nám ten
súèasný nevyhovuje
• nebuïme ¾ahostajní, ak uvidíme niekoho, kto vytvára
èiernu skládku, upozornime
ho, ze to je nezákonné
• èiernu skládku nahlásme
na Obecný úrad
• trieïme odpad
a kompostujme bioodpad
Vytlaèené na 100% recyklovanom papieri. Vydali
Priatelia Zeme - SPZ v novembri 2008.

