
Interpelácia č. 45/2020   
 

 

11. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 17.02.2020  

 

 

MUDr. Čeplíková: 

Chcela by som poprosiť kompetentných, keby sa vyjadrili zase k šťastným, teda nešťastným 

konštrukciám na odpad, pretože stretávam sa s ľuďmi, ktorí nadávajú na to. Možnože by 

trebalo vysvetliť, že tieto zámky nebola konečná stanica, ale že ešte rozmýšľa mesto 

a technické služby o niečom lepšom, o nejakom elektronickom zariadení, alebo tak, pretože 

ľudia nadávajú a nie sú spokojní.  

 

PhDr. Čižmár: 

Čo sa týka klietkovania tak, ako bolo avizované, mesto Trebišov má ambíciu prejsť na tzv. 

množstevný zber pre jednotlivé časti mesta. Tak, ako to je už pripravované v prípade 

individuálnej bytovej výstavby, kde je možnosť monitorovania tvorenia odpadu 

domácnosťami jednoduchšie, v prípade bytov je potrebné tento odpad monitorovať na základe 

určených ulíc, alebo bytových blokov. K tomu má smerovať aj ambícia, aby jednotlivé 

kontajnery boli zaradené a určené len pre niektoré bytové jednotky, tzn. vchody v bytových 

jednotkách. Na to, aby do nich nezasahovalo, alebo neodnášali odpadky iní obyvatelia, 

muselo dôjsť k zabráneniu. Ten systém zabraňovania je zatiaľ riešený manuálnym 

zamykaním. To, aby sa realizoval aj čipový systém, na tento systém musí byť pripojené toto 

zariadenie na elektrickú energiu, čo takisto je v pláne riešiť, len prvoradý záujem mesta je, 

aby všetky stojiská tak, ako bolo deklarované v čase investície, tzn. v čase, keď sme tu 

rozhodovali a riešili otázku pridelenia transferu technickým službám, ktoré túto aktivitu 

realizujú v spolupráci s cirkevnou strednou odbornou školou, aby v prvom rade bola 

zabezpečená infraštruktúra, tzn., stojisko, vybetónované stojisko, spevnená plocha, následne 

osadené kontajnery a rôzne druhy odpadu a zaklietkovanie, čiže prvá etapa.  

 

Davala: 

Tak, ako pán primátor povedal, prebieha prvá fáza stojísk na komunálny odpad pri bytových 

domoch. Do 31.3.  je termín osadenia všetkých klietok a vybavenia klietok kontajnermi na 

separovaný odpad. Ja už som aj zdôvodňoval v rámci otázok a odpovedí občanovi cez webové 

sídlo mesta, čo sa týka zamykania, áno, je to možnože nekomfortné, ale je to štandardné. 

V prvej fáze určite to zamykanie bude fungovať tak, ako doteraz. Po ukončení vlastne 

výstavby hľadáme možnosť zabezpečenia týchto klietok zamykaním na čipy, s možnosťou 

využitia  tých čipov, ktoré občania používajú na vchody, alebo na nejaký iný účel. Je to celé 

o čase, je to celé o peniazoch, lebo vybavenie čipom samotným zariadením na jedno stojisko 

je cca 500 eur, počítajme, že máme 52 stojísk, veľmi jednoduchá matematika,  26 tisíc 

a samozrejme prípojky, ktoré spomínal pán primátor, pokiaľ to chceme oficiálne pripojiť na 

elektrickú energiu musíme ku každej klietke robiť samostatný projekt, pripojenie elektrickej 

energie. Čiže nie je to také jednoduché, ale áno, rieši sa to. Nič nemení na tom, že podmienky 

na separovanie, resp. mesto je povinné vytvoriť  podmienky na separovanie komunálneho 

odpadu spojené so zavedením množstevného zberu, ale z úrovne technických služieb, ja 

nateraz musím konštatovať, že nie sme spokojní s tým, ako sa v meste separuje. Pokiaľ by 

niekto chcel vidieť obsah separačných kontajnerov z bytových domoch, tak ja mám takú 



krásnu databázu fotiek, kde moji pracovníci mi fotia, čo je v tých separačných kontajneroch, 

čo sa všetko nachádza. Takže, jedna vec je to, že či sa tie klietky budú zamykať a druhá vec je 

vlastne to, aby občania pochopili za akým účelom sú tie klietky vystavané a tie kontajnery. 

Mesto zainvestovalo do kúpy separačných kontajnerov nemalé peniaze a všetko je to preto, 

aby sa vlastne v budúcnosti znižoval poplatok za skládkovanie komunálneho odpadu.  

 

PhDr. Čižmár: 

Už len na doplnenie, treba si uvedomiť aj to, že samotná separácia je dôležitá z hľadiska 

ďalších poplatkov v samosprávach, kde  je už avizované, že pokiaľ tá miera separácie 

nedosiahne požadovanú úroveň tak, ako ju nastavil štát, bude potom potrebné tieto poplatky 

navyšovať, myslím zákonný poplatok, tie poplatky, ktoré vyplývajú zo zákona o poplatku 

a ďalšia vec, ktorá je dôležitá, tá miera separácie stále potom následne zohľadní výšku 

poplatku toho príslušného bloku, resp. bytových jednotiek. Čiže tak, ako už bolo povedané, 

pokiaľ občania, obyvatelia mesta nebudú separovať, ten poplatok na každého obyvateľa bude 

vyšší. Pokiaľ budú separovať a zhodnotia odpad, na to sú už aj vyčlenené nádoby, ten 

poplatok sa nebude navyšovať. 

 

Ing. Duč: 

Ja by som v tejto veci chcel pána primátora len doplniť o nejaké číselné údaje. V roku 2018 

bolo percento separácii niekde na úrovni niečo vyše 25 %. Percento separácie za rok 2019 zdá 

sa, bude ešte o čosi nižší ako 25 %, zatiaľ sú to také hrubé odhady. Veľmi dobre, že to pán 

primátor načrtol, treba z úrovne poslancov apelovať na občanov, aby čo možno najviac 

separovali, pretože tie Bruselské ciele sú nekompromisné a do roku 2035 sa tam ráta  s mierou 

separácie vyššou ako 90 % a my máme 22, 23, 25, kedy ako. Keď to nebude dosiahnuté, tak 

tie poplatky za odpad budú katastrofálne vysoké, dnes platíme 31 €, keď nenaplníme tie ciele, 

tak to bude možno aj okolo stovky na osobu a rok, čiže fakt, ako pán Davala povedal, tie 

fotky jasne svedčia o tom, že ľudia do papierov nahádžu zmesový komunálny odpad, atď. 

Sami sme s pánom primátorom boli svedkami, ako občan pred našimi očami hodil kartóny do 

zmesového komunálneho odpadu. Proste ľudia sú absolútne nedisciplinovaní, ale ono sa to 

odzrkadlí na poplatkoch nás všetkých.  
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