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RADNICA A KOSIT TVRDIA, ŽE PORUŠUJÚ ZÁKON  

Radnica i Kosit tvrdia, že mestská časť porušuje predpisy, ak uzatvára kontajneroviská.  

KOŠICE. Terasa má na kľúč desať kontajnerov rozmiestnených vo viacerých lokalitách. V 
uzamykaní chce pokračovať. S "humanizáciou kontajnerovísk" začala mestská časť v prvom štvrťroku. 
Pilotne si kontajnery na univerzálny kľúč vyskúšali obyvatelia Lunika VIII.  

Mesto vraví, že mestská časť koná v rozpore s platnými predpismi. Odvoláva sa na všeobecne 
záväzné nariadenie, ktoré hovorí o povinnosti sprístupniť odpadové nádoby.  

"Uzamykanie v mestskej časti Západ bolo neskoordinované s mestom, ktoré má zmluvu s Kositom 
a bol porušený princíp verejne prístupného kontajneroviska v celom meste," vysvetľuje hovorkyňa 
radnice Martina Urik Viktorínová.  

Chcú zamykať ďalšie  

Radnica chce vychádzať v ústrety občanom a zvoliť riešenia, ktoré budú najlepšie pre čistotu v 
okolí kontajnerov. Uzamykanie kontajnerovísk je však podľa Viktorínovej potrebné realizovať v súlade 
so zákonom.  

Voči konaniu mestskej časti sa ohradzuje i Kosit. Hovorca spoločnosti Roland Bánhegyi odkazuje 
na "jasne definované zmluvné podmienky" s mestom a platné právne normy.  

Terasa chce uzatvárať ďalšie kontajneroviská. "V mestskej časti Západ máme po počiatočnom 
zábehu už dobrú skúsenosť a pozitívnu odozvu u občanov s uzamykaním kontajnerovísk na Luniku 
VIII," dôvodí vedúci kancelárie starostu Marián Krajňák.  

Obyvatelia lokality Nová Terasa majú uzamykateľné kontajnerovisko, ale kľúč používať nemôžu. 
"Musí ostať otvorené, pretože smetiari nemôžu nosiť žiadne kľúče. V Bratislave funguje veľa 
kontajnerovísk na kľúč. Prečo to nejde aj u nás?" pýta sa majiteľ jedného z bytov.  

Poslanci sa zhodujú  

Zelenú kontajnerom na kľúč dávajú miestni poslanci bez rozdielu na politickú príslušnosť. Peter 
Turák z Mostu-Híd hovorí, že to ľuďom pomôže. "V okolí kontajnerov nebude neporiadok. Určite je to 
prospešné z hygienického i zdravotného hľadiska."  

Slavomír Baník zo Smeru zase považuje za potrebné zvýšiť počet uzamykacích kontajnerovísk 
"vzhľadom na množiace sa problémy s neprispôsobivými občanmi."  

"Vie mi niekto ponúknuť rozumné vysvetlenie, prečo sa Kositu nepáči, že chceme zabezpečiť 
čistotu okolia kontajnerov a v konečnom dôsledku aj menej práce pre ich pracovníkov?" pýta sa Zsolt 
Varga z SDKÚ.  

***  

ZAMKÝNAJÚ AJ V INÝCH MESTÁCH  

* Kontajnery na kľúčmá bratislavská Petržalka.Na ohradenie kontajnerov poskytuje bytovým 
spoločenstvám dotáciu. Podľa Michaely Platznerovej z petržalského tlačového referátu sa ku 
kontajnerom nedostanú bezdomovci a stojisko sa dá jednoduchšie udržať.  

* Smetné koše si zamykajú aj v Spišskej Novej Vsi. "Stanovištia sú čistejšie, nedochádza k 
vyberaniu a padaniu odpadu z nich," hovorí vedúci oddelenia komunálneho servisu Ján Olejník.  
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Uzamykacie kontajnery. Univerzálny kľúč majú Terasania i smetiari.  

 


