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9. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 09.12.2019  

 

 

Mgr. Kereštanová: 

Ja by som mala takú otázku alebo podnet myslím, že viac-menej na kolegu Mira Davalu. 

Zaklietkované sú častí sídlisk, len taký podnet, od niektorých, poviem, že aj rozčúlených 

občanov. Či neexistuje nejaká iná technológia uzamykania klietok. Neviem ja posúdiť, my 

ešte nemáme zaklietkované, čiže ja skúsenosť nemám s týmto spôsobom, ale že údajne nejaké 

kódy treba dávať, starší ľudia potme nevidia, keď sú mrazy, tak to zamrzne, potom údajne 

dochádza k nejakému preštikávaniu tohto systému. Či nie je možnosť na čipy, alebo nejakým 

iným jednoduchším spôsobom.  

 

Davala: 

Pani poslankyňa, túto otázku riešime v podstate odkedy sme začali stavať klietky, lebo to 

zaklietkovanie tých kontajnerových stojísk, nechcem tu zoširoka rozprávať, odpoviem úplne 

jasne na otázku, ale musím povedať, že my všetci vieme, prečo sa tie klietky robia, za akým 

účelom sa tie klietky robia, za akým účelom tie klietky sú vybavené, separačnými kontajnermi 

a kontajnermi na zmesový komunálny odpad. To je presne o tom, čo začal tu rozprávať pán 

poslanec Tomko a takisto pán zástupca primátora, pán Duč o tej miere separácii, o tej 

motivácii, čo sa týka výšky platby. Samozrejme, že existuje iný spôsob uzamykania klietok, 

ale neexistuje spôsob uzamykania klietok, ktorý je nejakým úplne jednoduchým bez toho, aby 

občania mali na tom nejaký podiel. Momentálne to riešime tak, ako sa to najrýchlejšie dalo. 

My máme zato, aby sme do konca 1. Q 2020 všetky stojiska zaklietkovali a vyriešili 

zamykanie už len kvôli tomu, aby tie stojiská neboli otvorené, aby tam, či už naši 

neprispôsobiví občania a neverili  by ste aj tí, ktorí vyzerajú prispôsobivo robia bordel, 

donášajú nám tu komunálny odpad z blízkych dedín, keď idú ráno do práce. Jednoduchým 

spôsobom zastavia, otvoria kufor, vyhodia tri vrecia a idú ďalej, čiže preto to zamykanie. 

Áno, existuje spôsob na čipy, len je to trošku náročné, momentálne nie sú vybudované 

prívody elektrickej energie na všetkých stojiskách, ktoré sú v meste. To znamená, že mesto 

nad tým uvažuje, my sme aj koncom, v závere minulého týždňa s pánom primátorom na tú 

tému rozprávali ohľadom zavedenia čipovacích spôsobov uzamykania, ale aj keď  si dovolím 

tvrdiť, že aj to nerieši to, aby ten občan sa na tom nepodieľal. Čiže, či nastaví kód na tom 

zámku, alebo si musí zobrať čip, je to v podstate jedno, možnože menej technicky náročné. 

Robíme na tom, postavíme klietky a v podstate potom začneme pracovať na tom inom 

spôsobe zamykania klietok.  

 

Mgr. Kereštanová: 

Ďakujem pekne. Ja nespochybňujem klietky, je úžasná vec. Ja len hovorím, ten spôsob 

uzamykania a to som zabudla ešte dodať, že sú občania, ktorí sú nespokojní a rozčúlení z toho 

systému, keďže sú tam komplikácie, či už skrz počasia, sú ochotní si aj tieto čipy na vlastné 

náklady zabezpečiť.  

 

Zodpovedané: na MsZ 


