•
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
pri MsZ v Zlatých Moravciach

Zápisnica
z 19. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach,
ul. 1. mája č.

2, dňa 05. 06. 2017 o 15:00 hod.

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiy:
Členovia komisie:

MVDr. Marta Balážová
Ing. Marek Holub
Ing. Ivan Jedlovský
Ing. Ján Valach
Ing. Ľubomír Gábriš

Zapisovateľka:

Jana Križanová

Prizvaní:

PaedDr. Dušan Husár
Ing. Marián Kováč
JUDr. Michaela Uličná Ivanová
Eduard Čechovič
Ing. Ľudovít Púček
Ing. Júlia Bacigáloá
Ing. Hana Ďurčeková, PhD.

Program:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Informácia o účasti členov komisie na zasadnutí
Schválenie programu zasadnutia komisie
Prejednanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Zlaté Moravce

5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
K bodu 11 Otvorenie
Predsedníčka komisie MVDr. Balážová otvorila

19. zasadnutie Komisie výstavby, územného

plánovania a životného prostredia pri MsZ v Zlatých Moravciach a privítala všetkých
prítomných.
K bodu 2/ Informácia o účasti členov komisie na zasadnutí
MVDr. Balážová ospravedlnila z neprítomnosti MUDr. Ota Balcu a z neskoršieho príchodu
Ing. Mareka Holuba, Vladimír Klučiar sa nezúčastnil zasadnutia, skonštatovala však, že
komisia je úznášania schopná. Zároveň privítala na zasadnutí Ing. Ľudovíta
spracovateľ prerokovávaného VZN.
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Púčeka,

K bodu 3/ Schválenie programu zasadnutia komisie
MVDr. Balážová oboznámila členov komisie s programom podľa pozvánky

a následne

vyzvala prítomných členov na hlasovanie za schválenie návrhu programu rokovania.
Hlasovanie: Za:

4, Proti: O, Zdržal sa hlasovania: O

Záver:
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie schválený.
Prejednanie návrhu VZN o nakladaní
K bodu 4/
stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce

s komunálnymi

a drobnými

JUDr. Michaela Uličná lvanová informovala, že do zasadnutia komisie boli doručené
pripomienky, respekt. otázky na vysvetlenie k prejednávanému bodu programu len od RNDr.
Jozefa Palušku.
MVDr. Balážová predložila nasledovné otázky k predloženému VZN:

§2, odst. 2 Hlavný cieľ OH - či by bolo možné odstrániť z textu energetické
zhodnocovanie odpadov, ako aj v odst. 3 d) energetické zhodnocovanie, nakoľko mesto má
schválené Uznesenie MsZ č. 45 z roku 2015, že nebude podporovať budovanie nových

- K

zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov a palív a nebude podporovať budovanie
kogeneračných jednotiek na komerčné účely.
Ing. Ľudovít Púček-vyplýva to zo zákona a je to z neho opísané a VZN to musí obsahovať,
ale nie je to cieľom, aby na základe tohto niekto chcel budovať spaľovňu.
- MVDr. Balážová K

§6 Práva a povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu - odst. 1. Je to otázka

na vedenie mesta, či je mesto schopné zabezpečiť zberné nádoby v množstve a podľa druhu
odpadu.
Vyplynulo to aj z požiadaviek občanov zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 1, kde sa
rozhodlo, že

5000 € bude použitých na zabezpečenie nádob na nákup žltých kontajnerov na

separovaný zber.
Eduard Čechovič

-

Nádoby na separovaný zber by mali poskytnúť zberné spoločnosti.

Envipac nemá a nedá peniaze na zberné nádoby.
MVDr. Balážová mesto predsa môže zmeniť OZV
Eduard Čechovič- zmenili sa podmienky, keď mesto vypovedá zmluvu a nikto ju s mestom
-

nepodpíše, bude sa nová OZV žrebovať, OZV si už vyberajú vhodných partnerov
Podľa jeho názoru viac ako nádoby na plast by mali byť prioritou

nádoby na sklo, kvôli

bezpečnosti triedenia odpadu. Podľa neho po zakúpení nádob pre mestskú časť

1 by nastal

nerovnovážny stav, - otvoria sa nožnice, požadovali by aj ostatní.

2 sú predsa len bytové domy a tam takéto zberné
A obyvatelia rodinných domov si žiadajú zberné nádoby na

MVDr. Balážová- nesúhlasí, mestská časť
nádoby nie sú potrebné.

separovanie a nie vrecia
Eduard Čechovič--Prvé, čo by sa však malo riešiť je kompostovanie, čo je povinnosťou
mesta aj zo zákona a vrecia na plast zatiaľ postačujú
- PaedDr. Dušan Husár informoval, že mesto sa ide zapojiť do konca júla

2017 do projektu

200.000 €a so spolufinancovaním mesta vo výške
5%. Riešia sa kompostéry s počtom 2 025 kusov a s objemom 400 1 alebo 600 1, respt. ich

kompostovania s nenávratnou dotáciou do

kombinácia . Pokiaľ by projekt nevyšiel, mesto by riešilo kompostovanie z vlastných zdrojov
po etapách. Tento rok by sa v 1. etape riešila mestská časť Prílepy.
MVDr. Balážová -k §1 O, bod. 6 --kto by kontroloval prideľovanie zberných nádob
Eduard Čechovič sa vyjadril, že je to realizovateľné a TSM majú prehľad o odbere, nové
VZN to len upresňuje.
MVDr. Balážová k

§14 Systému zberu drobného stavebného odpadu. Či pri váhe musí VZN

obsahovať prepočet podľa prepočtovej tabuľky.
Eduard Čechovič informoval, že môže dôjsť k poruche váhy, alebo sa môže jednať o malé
množstvo odpadu, ktoré váha nedokáže odvážiť.
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K §15, bod 3) Systém zberu veľkorozmerného odpadu. Bolo by potrebné
špecifikovať, ako často má občan nárok na odovzdanie odpadu na zberný dvor bezplatne, či
celoročne alebo 2x ročne„
Ing. Ľudovít Púček upresnil, že občan má nárok na zberný dvor odovzdávať všetko
zadarmo a min. 2x do roka je mesto povinné vykonať mobilný zber.
MVDr. Balážová
k § 17, bod 3 c) pri biologicky rozložiteľných odpadoch zo záhrad sa
odpad zberá priebežne. Pokiaľ nie sú kompostéry, akým spôsobom by sa to dalo v súčasnosti
odvážať.
Ing. Ľudovít Púček uviedol, že mesto je povinné zabezpečiť zber biologicky rozložitelného
odpadu , tenmal by byť zahrnutý v poplatku , mesto by malo zabezpečiť od marca do
novembra mobilný odvoz zeleného odpadu alebo zabezpečiť kompostéry.
MVDr. Balážová -vedia TS teraz zabezpečiť odvoz zeleného odpadu?
Eduard Čechovič TSM nemá v súčasnosti dostatok áut na tento odvoz. Momentálne, kým
nebudú kompostéry, občania môžu zelený odpad od marca do novembra bezplatne odviesť
na skládku.
MVDr. Balážová - k §32 ku kontrole dodržiavania ustanovení VZN požiadala doplniť bod d)
iné poverené osoby primátorom mesta, tým sa myslí pracovníkmi TSM alebo MsP.
PaedDr. Dušan Husár informoval, že už od jesene minulého roku začala prebiehať
prezentácia pre učiteľky ZŠ, formou výukového CD a letákov ako triediť odpad.
Eduard Čechovič sa vyjadril, že aj TSM pripravuje projekt v priebehu leta , vo forme osvety
na školách a škôlkach, pričom im odovzdajú nové zberné nádoby na separovaný zber
s letákmi a súťažou.
MVDr. Balážová

-

-

-

predložil nasledovné otázky k predloženému VZN:
Ing. Gábriš
K §6, odst. 2 písm. n - oprava textu - náhradnú nádobu si zabezpečí jej
vyzdvihnutím na TSM ( nie Komunálnych služieb)......
Ing. Gábriš - K §7 bod 4 písm. g, h-toto sa deje? alebo nie? teda či tento bod sa plní.
Eduard Čechovič sa vyjadril, že plnenie tohto bodu bude vyhlásené zberom na zberný dvor,
pripravuje sa zámer zriadiť možnosť uloženia aj na dvor v TSM. Čo sa týka zverejnenia VZN
budú hlavné a zrozumiteľné informácie zverejnené na webovej stránke mesta.
Ing. Gábriš - K §24 bod 5 nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad, či je
v rámci súčasného poplatku.
Ing. Ľudovít Púček sa vyjadril, že mesto si splní svoju povinnosť tým, že každý rodinný
dom obdrží kompostér, ten bude zahrnutý v miestnom poplatku. Ak majú odpadu viac, je
možnosť si ďalší kompostér dokúpiť alebo je možnosť za poplatok odpad odovzdať.
Kompostéry sa týkajú len rodinných domov, nie záhrad. Zo záhrad 2x do roka zadarmo,
zvyšok bude treba platiť
Ing. Gábriš- k §26- jedlé oleje a tuky- tento zber bude vyhlásený?
Eduard Čechovič sa vyjadril, že zber bude vyhlásený a môže sa odovzdať aJ na
pripravovaný dvor na TSM.
Ing. Gábriš - K §28 bod 2- biologicky rozložiteľný odpad- bez obmedzenia v primeranom
množstve. Čo je primerané množstvo?
Eduard Čechovič sa vyjadril, že primerané množstvo bude posudzovať ten, kto to bude
preberať. Bez obmedzenia sa z VZN vyhodí.
Ing. Ľudovít Púček od 1.5. sa môžu nosiť na zberný dvor pneumatiky
MVDr. Balážová sa informovala, ako je to s pneumatikami, ktoré boli na skládke už dlhší
čas.
Eduard Čechovič sa vyjadril, že časť je už zlikvidovaná, časť sa postupne likviduje z nákladných áut a traktorov pôjdu preč a ostatné sa použijú v rámci projektu skládky.
Ing. Ľudovít Púček odporučil zazmluvniť odvoz pneumatík cez OZV
Ing. Gábriš

-

-

Spracovateľ VZN Ing. Ľudovít Púček sa vyjadril k doručeným otázkam poslanca RNDr.
Palušku:
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§6 písm. m - Ako ochrániť zberné nádoby - zbernú nádobu si občan chráni sám už tým, že ju
vyloží len v čase odberu a nesmie ju ukladať na cestu. Ak sa stane, že pracovníci TSM uložia
nádobu na cestu, treba podľa možností spraviť fotodokumentáciu a hneď n a to upozorniť
TSM.
písm. f - Sťažený prístup k stanovišťu - prípadný investor stavby alebo pri

- §9

rozkopávkových prácach

je ten povinný zabezpečiť náhradné primerané miesto pre

stanovište.

-

§10 bod 5 a 17

-

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania (v dome býval O ludí a majú

kuka nádoby............. - do VZN sa doplní , že na domácnosť s počtom osôb nad
a každé začaté

4
4 osoby

4 osoby pridať jednu nádobu. Musí však dôjsť ku kontrole v súčinnosti mesta

s TSM o platbách.
Na základe schváleného VZN by malo dôjsť k uzatvoreniu zmluvy, resp. novelizácii zmluvy
medzi mestom a TSM (práva a povinnosti pri zbere odpadov), aby sa

predchádzalo

poškodzovaniu zberných nádob.

-

§14 bod 6 - Systém zberu drobného stavebného odpadu - dôjde k oprave textu

spracovateľom VZN.

k

§17 pís. d - Systém triedeného zberu KO - nakoľko došlo k vypovedaniu zmluvy
30.6.2017 s odberateľom tohto odpadu z dôvodu neplnenia povinností, šatstvo sa bude

odovzdávať do komunitného centra. Spracovateľ doplní do VZN presne určené miesto, dni
a hodiny odovzdávania šatstva.

- §20 písm. 9

-

Triedený zber prenosných batérií a akumulátorov ....... - je to v zákone, že

konečný majiteľ ju odovzdáva do spätného zberu, teda obchodu alebo

3 osobe oprávnenej na

zber, osoba autorizovaná, ktorú definuje zákon.

- §25 písm. 2

-

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom ....... - toto sa

netýka už zákona o odpadoch, je to z hľadiska hygieny, potravinovej a veterinárnej správy, že
zvieratá chované pre kožušinu môžu byť chované takýmto odpadom, ale zvieratá čo sa
chovajú na mäso, nesmú byť kŕmené kuchynským odpadom. Je to nariadenie Európskeho
parlamentu z roku

2009, článok 11, ktorého sa drží aj Slovensko, podľa ďalšieho článku si

môžu jednotlivé štáty túto normu upraviť, no Slovensko takúto úpravu nemá.
Ing. Gábriš položil otázku k triedeniu plastov, či tam patria aj konzervy a čo sa s tým bude
robiť ďalej .Ako sa to triedi, zaujíma ho hygienické hľadisko.
Eduard Čechvič sa vyjadril, že sa to triedi na TSM. Občania by mali konzervy umyť, pokiaľ
sú moc špinavé, končia na skládke. Vyrobia sa nálepky, čo všetko sa môže do kontajnerov
odhadzovať. Pokiaľ sú len plastové fľaše, mali by sa separovať aj podľa farby. Patria tam aj
tetrapaky. Dajú vyrobiť nálepky na zberné nádoby- vyplýva to zo zákona.
Ing. Gábriš- chce sa spýtať na zberný dvor, čo bol plánovaný, prečo sa zastavil.

A teraz

počul o zbernom dvore, Preto sa chce spýtať, či sa myslí ten na skládke alebo iný.
Eduard Čechovič Zberný dvor ako bol v projekte, čo spomína p. Balážová bol 3 zložkový.

3 časť bola výroba paliva
- nesúhlasila, nebolo to palivo, to bolo zhutňovanie komunálneho odpadu,

zberný dvor, triediaca linka, a
MVDr. Balážová

bola to mechanicko biologická úprava zmesového komunálneho odpadu.
Eduard Čechovič teraz sa plánuje zberný dvor v areáli TS
Ing. Gábriš-opätovne položil otázku ,prečo sa zastavil projekt
PaedDr. Dušan Husár- projekt sa nezastavil, on odmietol podpísať projektový zámer, to
neznamená , že keby podpísal boli by sme úspešný. Už vysvetľoval

30 krát, nepodpisal to,

mal na to yrávo .
Eduard Cechovič navrhol do VZN ešte doplniť:
- na str.

3 doplniť okrem celého katastrálneho územia Zlaté Moravce aj Hoňovce a Prílepy.
16, §8 písm. d - opraviť formuláciu, že v prípade poškodenia zbernej nádoby pri

- na str.

manipulácii zabezpečí na vlastné náklady oprávnená osoba opravu alebo výmenu.

§9 písm. b - správcom alebo mestskou časťou tak, .....
- na str. 17 oprava - na území mesta ....

-v
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- na str. 33 prevádzkové hodiny - také aké sú v súčasnosti na skládke a Waste Recycling od
7:00 do 16:00 od pondelka do piatku.
- na str. 37 §33 bod 3 oprava- mestského zastupiteľstva
Eduard Čechovič

upozornil, že školy si robia vlastný zber papiera. Malo by sa to riešiť buď
zákazom, len cez TSM alebo ich výkazy o množstve papiera odovzdávať na mesto.
však uviedla, že odberateľ je flexibilný a chodí k občanom na požiadanie
a zrejme aj na školy.
Ing. Gábriš - zaujimalho príjem za TS papier . Pretože za minulý rok TS nedostali za papier
žiadnu platbu( vychádza z informácii z TS poskytnutej v zmysle 211)
Ing. Bacigálová

Predsedníčka komisie navrhla p. Čechovičovi preveriť situáciu so zbernou spoločnosťou
ohľadom odberu papiera a následne dala hlasovať.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: O, Zdržal sa hlasovania: O
Záver:
Komisia odporúča Eduardovi Čechovičovi preveriť u zbernej spoločnosti

systém

odberu papiera a jeho vykazovanie.

Po ukončení pripomienok k VZN dala predsedníčka komisie hlasovať o navrhnutom VZN
o odpadoch so všetkými vyššie uvedenými opravami a doplnením, ktoré uskutočnia
Technické služby v spolupráci s odd. investičnej výstavby a hospodárskej činnosti.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: O, Zdržal sa hlasovania: O
Záver:
Komisia odporúča schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Zlaté Moravce.
K bodu 5/ Rôzne

poukázal na zničenú alej orezom drevín rastúcich na pravej strane ulice
Bernolákovej a na ulici Nitrianska v Zlatých Moravciach, predložil fotodokumentáciu
a žiadal vedenie mesta o vyvedenie dôsledkov. Žiada aby sa upustilo od takéhoto konania.
Ide o devastáciu drevín. Treba žiadať o stanovisko Štátnu ochranu prírody.
Eduard Čechovič sa vyjadril, že mesto bolo upozornené listom z Ministerstva vnútra,
odd. krajského policajného zboru v Nitre o opílenie stromov ešte 16.6. 2015. Pri kontrole
bolo mesto vyzvané na odstránenie nedostatkov, nakoľko je rozrastená cestná zeleň, ktorá
výrazne zasahuje do profilu komunikácie, zabraňuje vo výhľade vodičom v križovatkách,
zakrýva dopravné značenie. Správa o náprave sa mala predložiť do 30 dní, t.j. 16.7.2015.
Ďalšie rokovanie bolo v roku 2016, na ktorom bol primátor mesta upozornený, aby sa
ulice očistili tak, ako to vyplýva z cestného zákona o pozemných komunikáciách. Okrem
iného bolo pouličné osvetlenie obrastené drevinami, osvetlenie nespÍňalo normy, čo tiež
ohrozovalo bezpečnosť cestnej premávky a chodcov.
Ďalej uviedol že zo strany správcu komunikácie dôjde k rekonštrukcii ciest, teda aj ul.
Bernolákova a to úpravou uličných vpustí, úpravu parkovania a úpravou cesty.
Taktiež bol na mesto vyvíjaný tlak aj zo strany dopravcov a prepravcov, že dochádza
k poškodeniu prepravovaného tovaru.
Ing. Gábriš uviedol, že bol porušený zákon o ochrane prírody, nakoľko sa dreviny
v plnom kvete nesmú opilovať, technika rezu nespÍňa normy a zodpovednosť by mal niesť
ten, kto objednal firmu, ktorá uskutočnila orezávanie. Vzniknutú situáciu dá zhodnotiť
iným orgánom. Porušené boli arboristické štandardy. Jedná sa to 65 stromov.
Ing. Valach argumentoval aj tým, že bol opomenutý záujem ochrany drevín, nakoľko pri
takýchto väčších zásahoch je potrebné spolupracovať aspoň so Štátnou ochranou prírody

1. Ing. Valach

s

Slovenskej republiky, ako odbornou orgarnzac1ou zriadenou Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky.
Pán Čechovič uviedol, že podľa cestného zákona orgán životného prostredia je potrebný
osloviť len pri výrube cestnej zelene.
Ing. Valach k danej veci žiadal e-mailom uviesť do zápisnice, že toto tvrdenie pána
Čechoviča je nepravdivé, nakoľko § 14 ods. 2 toho istého zákona (zákon č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách - cestný zákon) uvádza nasledovné: Pri riešení cestnej zelene
sa rešpektuje hľadisko bezpečnosti cestnej premávky pri jeho prerokúvaní s orgánmi
ochrany prírody a životného prostredia. Z uvedeného vyplýva, že aj keď cestný správny
orgán alebo dopravný inšpektorát zašle na mesto svoje požiadavky a záujmy ohľadne
cestnej zelene, je povinnosťou takéto zásahy riešiť aj z pohľadu záujmov ochrany drevín, a
to s orgánmi ochrany prírody a životného prostredia.
2. MVDr. Balážová uviedla, že telefonicky požiadala pána Koristu že ul. Rázusovu treba
pokosiť. Kosenie sa previedlo, ale len pred jej domom a z tohto dôvodu požiadala pána
Čechoviča o nápravu.
3. Jana Križanová uviedla, že v rámci vybavovania stavebného povolenia stavby
Infraštruktúra bytového domu 32 b.j. na ul. 1. mája doručila Západoslovenská vodárenská
spoločnosť vyjadrenie v ktorom vydala súhlasné stanovisko za podmienky zriadenia
vecného bremena na parcely, ktoré sú dotknuté výstavbou verejnej kanalizácie. Jedná sa
o parcelu 2537/1 vo vlastníctve mesta.
Predsedníčka následne dala hlasovať o doporučení zriadenia vecného bremena
k predmetnej stavbe.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: O, Zdržal sa hlasovania: O
Záver:
Komisia odporúča schválenie vecného bremena k parcele 2537/1 vo vlastníctve
mesta, ktorá je dotknutá stavbou Infraštruktúra bytového domu 32 b.j. na ul. 1.
mája, z dôvodu výstavby verejnej kanalizácie (preložka).
4. JUDr. Michaela Uličná lvanová uviedla, že podľa záveru

predchádzajúcej komisie
preverila povinnosť pripojenia občanov na verejnú kanalizáciu. Občania majú povinnosť
sa pripojiť, upravuje je to zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Mesto v tomto smere môže konať len v tom, že podá podnet na Okresný úrad životného
prostredia, ktorý im následne môže udeliť pokutu.

Záver:
Komisia berie na vedomie informáciu právničky mesta o povinnosti pripojenia sa
občanov na existujúcu verejnú kanalizáciu.
K bodu 6/ Diskusia

V rámci diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných členov komisie.
K bodu 7/ Záver

19. zasadnutie Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia ukončila
predsedníčka komisie - MVDr. Balážová a poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
ukončila.
V Zlatých Moravciach: 05. 06. 2017
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MVDr.
� B ážová
predsedníčka komisie
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Zapísala:

Jana Križanová
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Prezenčná listina
z 19. zasadnutia
Komisie výstavby územného plánovania a životného prostredia
konaného dňa 05. 06. 2017 o 15:00 hod.

Predseda komisie:

�

MVDr. Marta Balážová
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Členova komisie:

Vladimír Klučiar
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MUDr. Oto Balco
Ing. Marek Holub
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Ing. Ivan Jedlovský
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Ing. Ján Valach
Ing. Ľubomír Gábriš

Prizvaní:

PaedDr. Dušan Husár - primátor mesta
Ing. Marián Kováč - prednosta MsÚ
JUDr. Michaela Uličná Ivanová- právnik mesta
Ing. Júlia Bacigálová- ved. odd. inv. výst. a hospod. činnosti
Ing. Hana Ďurčeková - referent odpadového hospodárstva
Eduard Čechovič- poverený zastupovaním riaditeľa TSM
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Poslanci MsZ Zlaté Moravce:

Ing. Ján Adamec
Mgr. Michal Cimmerman
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JUDr. Pavel Dvonč
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············

PaedDr. Klaudia Ivaničová

·············· · · · · · ················
··········

Ivan Madola
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RNDr. Jozef Paluška
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PaedDr. Pavol Petrovič
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Mgr. Roman Šíra
Ing. Karol Švajčík
Mgr. Denisa Uhrínová
PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová
PaedDr. Ida Ďurčeková
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Marian Tomajko

Sekretár komisie:

Jana Križanová
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