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Bc. Gedeon: 

Ja by som sa chcel vrátiť k nášmu separačnému programu. Stojiská fajn, kontajnery výborne, 

ľudia separovať chcú. Jedna krásna sobota doobeda, príde vlečka z technických služieb 

a všetky kontajnery sa zosypú na jednu vlečku. Ľudia sa ma pýtali, či to separujeme dvakrát, 

alebo kde končí ten odpad. Stalo sa to konkrétne na sídlisku Juh na tej križovatke. Keď bude 

občan ochotný, doložím aj fotky a samozrejme aj video, ktoré si natočil. Neviem, prečo to tak 

bolo riešené. Nútime občanov separovať, resp. chceme všetci separovať, aby cena toho 

odpadu išla dole. Bavíme sa o tom tu už x sedení, x týchto porád a zrazu to všetko znegujeme 

jednou vlečkou, ktorá tam príde, či sklo, či komunálny odpad, alebo papier, všetko sa 

vysypalo na jednu vlečku. Hovorím, že keď občan bude ochotný, prinesiem fotky, dodám 

video a môžete si to pozrieť.  

Davala: 

Jožko, prepáč, ale na toto je jediná odpoveď. Už som mal taký podnet od jedného kolegu pána 

poslanca, že má video, resp. občan má video. Ty si druhý, ktorý hovoríš, že občan má video, 

len to video zatiaľ nemám ja. Telefónne číslo na mňa máte, viete, kde sedím v kancelárii, 

kľudne mi prineste takéto video. Pokiaľ budem vidieť na videu, že také niečo sa deje, tak to 

budem riešiť. Pokiaľ nebudem vidieť, tak keď jeden občan povedal, tak ja to potrebujem mať 

preukázané. Áno, nevylučujem, že také niečo sa môže diať a preto som povedal, že 

ktorýkoľvek z vás kolegov, poslancov, alebo aj občanov mesta, môže prísť ku mne do 

kancelárie, ukážem mu fotky obsahu separačných kontajnerov. Naši ľudia, ktorí vyvážajú 

tieto kontajnery, posúdia obsah, áno, je možné, že žltý, modrý, alebo zelený kontajner je 

vysypaný do zberového vozidla, lebo je v ňom väčší obsah komunálneho odpadu ako je to 

možné, čos je už nevyseparovateľné, čiže, je treba na to pozerať objektívne. A ozaj vás 

poprosím, pokiaľ máte takéto preukázateľné videá, nestačí o tom iba niekomu rozprávať, ale 

ja by som to rád videl.  

Bc. Gedeon: 

V poriadku, ja tu nenarážam na nikoho, len tak mi to bolo povedané, tak som to 

odprezentoval. Keď je kontajner väčší a je to potrebné tak ho vyviesť, tak sa to tak vyvezie, 

len nech je to občan aj vie, nie že budú potom sa ma zas pýtať, prečo a prečo. 

PhDr. Čižmár: 

Ale občan, keď to chce vedieť Jožko, tak netreba čakať na interpelácie do zastupiteľstva, 

treba zavolať na technické služby a priniesť video. A ďalšia vec je, však my sa tu neriadime s 

tým, už som to niekoľkokrát hovoril, čo, kde, kto,  ako povedal. Však sa tu bavme o faktoch, 

keď je taký problém sú zverejnené linky. Koľko ešte, akým iným spôsobom treba dať avízo, 

kde je linka. Však treba len zavolať, treba nahlásiť, ja to robím bežne. Je to zadarmo linka, 

neviem, čo tu treba ešte viac urobiť preto, aby tá požiadavka zaznela adresne. A druhá vec je 

tá, ktorú vysvetľoval aj pán poslanec Davala, ak sa tento odpad vyváža a ak nastane situácia, 

že v tej separačnej nádobe je de facto už zmiešaný odpad, že sa tam objavujú zmiešané prvky, 

tak predsa ho nemôžeme odniesť ako separovanú zložku a je tam už zmesový komunálny 

odpad. Práve z uvedeného dôvodu nastane situácia, že či chceme alebo nechceme musí dôjsť 

k doseparácii. 
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