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PARTIZÁNSKE ZAČALO S PROJEKTOM DOMÁCEHO KOMPOSTOVANIA
Mesto Partizánske má od mája nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch s dôrazom
na domáce kompostovanie. V súvislosti s jeho prijatím samospráva zároveň začala realizovať aj
pilotný projekt domáceho kompostovania, obyvatelia mestskej časti Návojovce tak v týchto dňoch
dostanú kompostéry.
Dôvodom, prečo samospráva schválila nové VZN o odpadoch, bola novela zákona o
odpadoch - mesto potrebovalo zapracovať niektoré ustanovenia do svojej normy. ,,Riešime v nej
jednak nakladanie s komunálnym odpadom a jednak s jednotlivými triedenými zložkami. S tým, že
sme upravili nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi z domácností, kde nezavádzame túto
povinnosť vzhľadom na nákladovú neefektívnosť. Ale čomu dávame prioritu, je domáce
kompostovanie, kde sme v tejto súvislosti začali s implementáciou pilotného projektu domáceho
kompostovania v jednej z mestských častí," uviedla prednostka Mestského
úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.
Ako ďalej vysvetlila, v rámci pilotného projektu mesto zakúpilo kompostéry, ktoré v druhej polovici
mája obdržia domácnosti v Návojovciach - spolu s inštruktážou, ako ich majú používať, začiatkom
mája si radnica dala vypracovať aj analýzu, aký podiel zeleného odpadu sa nachádza v nádobách na
komunálny odpad pred zavedením tohto projektu. ,,Túto analýzu budeme opakovať asi o rok, aby sme
videli, či to domáce kompostovanie má naozaj vplyv na to, že sa nám zníži podiel biologicky
rozložiteľného odpadu v komunálnych nádobách," podotkla.
Nové VZN o odpadoch poplatky za komunálny odpad nerieši, tie sa prepočítavajú na základe
skutočných nákladov na konci roka pre ten ďalší. ,,Dúfame, že akonáhle sa tento projekt zavedie
postupne do všetkých mestských častí, že toho odpadu, ktorý pôjde na skládku, bude menej, a tým
pádom by sa tie náklady pre občanov nemuseli zvyšovať," uzavrela Jakubíková.
2. PETRŽALČANOM KAŽDÝ PIATOK PRISTAVIA NA VEĽKÝ ODPAD KONTAJNERY
Starý nábytok, nepotrebné matrace či menší stavebný odpad budú môcť obyvatelia bratislavskej
Petržalky vyhodiť do veľkokapacitného kontajnera. Počas šiestich víkendov ich samospráva
rozmiestni na 90 miestach v mestskej časti. Pristaví ich vždy v piatok a naplnené bude odvážať v
pondelok.
Harmonogram pristavovania kontajnerov je naplánovaný od 23. mája do 27. júna. Samospráva
žiada obyvateľov, aby odpad pred uložením do kontajnera upravili na čo najmenšiu možnú veľkosť a
šetrili tak miestom. ,,Stávalo sa totiž, že kontajnery boli síce na prvý pohľad plné, ale keby obyvatelia
rozmontovali alebo rozbili odpad na menšie kusy, zmestilo by sa tam odpadu aj dvakrát toľko a ostatní
obyvatelia ho nemuseli ukladať vedľa kontajnera," uviedla petržalská hovorkyňa Michaela
Platznerová. Podotkla, že takto uložený odpad musí potom zmluvná spoločnosť odpratávať navyše,
čím mestskej časti vznikajú dvakrát vyššie náklady. Samospráva tiež žiada motoristov, aby
nevhodným parkovaním svojich áut nebránili bežnej manipulácii s veľkorozmerným kontajnerom.
Petržalka chce takto podľa hovorkyne umožniť obyvateľom jednoducho a rýchlo sa zbaviť starých
a nepotrebných vecí a predísť zbytočnému znečisťovaniu prostredia. Platznerová vysvetlila, že
napríklad staré kusy nábytku a matrace voľne položené pri kontajnerových stojiskách často končia v
rukách bezdomovcov a následne ,,vytvárajú nepekné scenérie po celej mestskej časti."
Okrem tejto možnosti majú obyvatelia stále možnosť likvidovať iný ako komunálny odpad počas
celého roka aj v zbernom dvore na Čapajevovej ulici, a to len na základe preukázania sa trvalým
bydliskom v Petržalke. V mestskej časti pripravujú aj bezplatný zber elektrických spotrebičov.
Harmonogram pristavovania kontajnerov je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti
www.petrzalka.sk.
3. V BANSKEJ ŠTIAVNICI BUDUJÚ NOVÝ ZBERNÝ DVOR, V ULICIACH PRIBUDNÚ STOJISKÁ
Najneskôr koncom tohto roka by mali mať obyvatelia Banskej Štiavnice k dispozícii nový zberný
dvor. Mesto totiž pokračuje v projekte Zavedenia efektívneho systému separovaného zberu odpadov v
meste Banská Štiavnica, na ktorý sa mu podarilo získať nenávratný finančný príspevok. Podľa
projektovej manažérky mesta Denisy Chríbikovej ide o projekt realizovaný cez ministerstvo životného
prostredia. Zazmluvnená výška oprávnených výdavkov projektu je 3,63 milióna eur, výška
spolufinancovania zo strany mesta je približne 182 000 eur. Prvá časť, v rámci ktorej boli zakúpené
nové vozidlá na zvoz komunálneho odpadu, separačné nádoby, vrecia na triedený odpad a na
biologicky rozložiteľný odpad či potrebný systém, už podľa jej slov prebehla a teraz projekt pokračuje

stavebnou časťou. V rámci nej bude vybudovaný nový zberný dvor a 34 uzamykateľných stojísk v
celom meste. ,,V súčasnosti využívame staré priestory, ktoré nevyhovujú kapacitne, a v nových
priestoroch to usporiadanie a technológia bude lepšia ako v súčasnosti," podotkol technický
koordinátor projektu Miloš Veverka.
Ako ďalej vysvetlil, komunálny odpad, ktorý prinesú obyvatelia na zberný dvor, bude odobratý
bezplatne, kedže bude zahrnutý v paušálnom poplatku za komunálny odpad, ktorý obyvatelia platia.
,,Samozrejme, okrem nebezpečného odpadu alebo stavebného odpadu, ktorý je limitovaný zákonom,"
uviedol.
Každé uzamykateľné stojisko bude mať po novom pridelený vlastný kód. Mesto tak bude mať
prehľad o tom, koľko odpadu a aký druh každá domácnosť vyseparuje. ,,Tieto dáta sa budú
spracovávať softvérovo a bude možné určiť mieru separácie, ktorá by sa potom mala premietnuť aj do
poplatku za komunálny odpad," uviedol o ambíciách projektu Veverka.
4.
PRIEVIDZKÍ
POSLANCI
ZRUŠILI
SPOLOČNOSŤ
PRIEVIDZSKÉ
ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO
Spoločnosť Prievidzské odpadové hospodárstvo (POH) mesto už nepotrebuje. Firma stratila svoje
opodstatnenie v decembri minulého roka, keď mesto uzavrelo zmluvu s novým dodávateľom. Mestskí
poslanci preto na svojom aprílovom rokovaní rozhodli o jej zrušení.
Akciovú spoločnosť POH založilo mesto v júli 2013 zároveň s vyhlásením verejného obstarávania
na nového dodávateľa služieb. Bolo to približne štyri mesiace po tom, čo vypovedalo komisionársku
zmluvu s predchádzajúcou firmou, ktorá zabezpečovala odvoz a likvidáciu odpadu v Prievidzi.
,,Spoločnosť POH v rámci svojej činnosti realizovala čiastkové verejné obstarávania najmä v oblasti
zabezpečenia zberných nádob, nákupu, respektíve prenájmu zberných vozidiel, zároveň
zabezpečenia zneškodnenia komunálneho odpadu na území mesta," objasnil vedúci právnej
kancelárie Mestského úradu v Prievidzi Róbert Pietrik.
Ako pokračoval, nový dodávateľ, s ktorým mesto uzavrelo zmluvu v decembri 2013, zabezpečuje
služby v dostatočnej kvalite a požadovanom rozsahu. ,,Fungovanie alebo existencia tejto alternatívnej
spoločnosti (POH) nemá svoje opodstatnenie, je v statickom, respektíve záložnom režime. Preto som
navrhol jej zrušenie s tým, že vklad sa vráti naspäť do mesta," uzavrel.
5. PREŠOVSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY KÚPIA ZA FINANCIE Z RECYKLAČNÉHO FONDU AUTO
Spoločnosť Technické služby mesta Prešov, ktorá má na starosti aj nakladanie s odpadmi v meste,
kúpi za financie z Recyklačného fondu nové vozidlo. Pôjde o vozidlo s hydraulickým zdvíhacím
zariadením, ložnou plošinou a nízkou spotrebou. Doteraz na tieto účely používali auto z roku 1979.
,,Obnova vozového parku je nevyhnutná v rámci Technických služieb, pretože táto činnosť bola
dlhodobo zanedbávaná. Potrebujeme vymeniť staré vozidlo za nové, ktoré by bolo schopné pomáhať
najmä pri zvoze a rozvoze smetných nádob pre obyvateľov a, samozrejme, bude pripravené aj na
manipuláciu s ťažkými bremenami," uviedol riaditeľ Technických služieb mesta Prešov Jozef
Višňovský.
Nákup automobilu schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Predpokladané náklady na kúpu
by mali byť 65 000 eur. Viac ako 61 300 eur by pochádzalo z obligatórneho príspevku z Recyklačného
fondu, zvyšok z vlastných zdrojov spoločnosti. Nové vozidlo by zabezpečovalo rozvoz smetných
nádob pre obyvateľov bývajúcich v kolektívnej aj individuálnej bytovej výstavbe, prevoz prenosných
eko WC, odvoz objemného odpadu zo sídlisk, vývoz biologicky rozložiteľného odpadu a zvoz
triedeného odpadu zo základných a materských škôl. Vozidlo by mali objednať na jeseň tohto roka.
6. V NITRE VYMÁHAJÚ NEDOPLATKY ZA ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU SÚDNI
EXEKÚTORI
Na niekoľkomiliónové sumy sa vyšplhali pohľadávky nitrianskej radnice voči neplatičom, ktorí
mestu dlhujú peniaze za rôzne poplatky a dane. Magistrát sa už niekoľko rokov snaží podlžnosti od
firiem a obyvateľov mesta vymáhať, celkový súčet nedoplatkov je však stále vysoký.
Podľa mestského poslanca Miloslava Hatalu je najhoršia situácia pri dani z nehnuteľnosti, kde sa
pohľadávky mesta vyšplhali na sumu 2 600 000 eur. ,,Za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu sú
dlhy na úrovni 1 200 000 eur, takže ide o značný objem finančných prostriedkov," skonštatoval.
Podľa slov zástupkyne prednostu mestského úradu Ivany Buranskej podniká mesto všetky
dostupné právne kroky na to, aby svoje pohľadávky vymohlo. ,,Využívame všetky inštitúty, ktoré
máme k dispozícii, aby sme situáciu riešili. Je to zriaďovanie záložných práv, blokovanie účtov, sme
ústretoví aj pri splátkových kalendároch. Robíme všetko, čo sa dá. Zložitá je ale napríklad situácia pri
dani z nehnuteľnosti, kde pri konkurzoch firiem často nemôžeme konať. Pri poplatkoch za komunálny
odpad zasa komplikuje situáciu veľké množstvo drobných pohľadávok," vysvetlila.
Mesto už dlhší čas využíva služby súdnych exekútorov, ktorí podľa nitrianskeho primátora Jozefa

Dvonča nevymáhajú iba vysoké sumy.
,,Sme nútení využívať exekúcie aj pri nezaplatených sumách 14, 17 alebo 37 eur," povedal. Podľa
Buranskej sa takýto postup mestu vypláca. ,,Pretože, keď zaplatenie dlhov vymáhalo mesto, občania
to bagatelizovali. Pred exekútorom a hrozbou, že sa im dlžná suma zvýši o poplatky, majú ľudia oveľa
väčší rešpekt," skonštatovala.
Ako zdôraznila, vďaka aktívnemu prístupu sa mestu postupne darí objem pohľadávok znižovať.
,,Oproti minulým rokom nastal celkom slušný pokles. Keby nenastávali rôzne situácie, kedy pri
vymáhaní dlhov nemôžeme konať, tak by bol ten výsledok veľmi slušný," skonštatovala Buranská.
7. NEPORIADNI OBYVATELIA BANSKEJ BYSTRICE SI BUDÚ UPRATOVAŤ SAMI
Mesto Banská Bystrica a Kultúrne združenie Rómov SR sa na pracovnom stretnutí 7. mája v
Senici, mestskej časti Banskej Bystrice, dohodli na spoločnom postupe v boji proti čiernym skládkam
odpadov a nelegálnym stavbám v tejto lokalite.
Medzi najviac problémové patria Cementárenska ulica a ulica Na Hrbe. Neporiadni občania si budú
upratovať sami a začať by mali už na budúci týždeň.
,,Považujem za správne, aby obyvatelia, ktorí znehodnocujú životné prostredie v okolí svojich
obydlí alebo v inej časti mesta, priložili ruku k dielu a odstránili čierne skládky," konštatoval primátor
Banskej Bystrice Peter Gogola.
Mesto ľuďom poskytne potrebné náradie a pomôže s koordináciou prác. Oddelenie odpadového
hospodárstva a údržby verejných priestranstiev mestského úradu zabezpečí vo vybraných lokalitách
pristavenie veľkokapacitných kontajnerov a ich odvoz.
,,Čistota a poriadok je jedným z hodnotiacich kritérií návštevníkov mesta, čo nám nemôže byť
ľahostajné," dodal primátor.

