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Mgr. Ostrožovič: 

Týka sa kontajnerových stojísk. Počin to bol dobrý, ale momentálne sme ostali na mŕtvom 

bode. Nie sú vôbec zabezpečené a asi so zlepšujúcim sa počasím, naši osadníci, nájazdníci, 

začali svoje nájazdy a naozaj je to hlavne v nočných hodinách, neprijateľné buchotanie s tými 

dverami. Takže, ja sa chcem v prvom rade spýtať, že kedy sa pohneme ďalej, tzn. akým 

spôsobom mesto chce zabezpečiť teda to zatváranie. A pokiaľ to nie je možné, tak potom asi 

by bolo lepšie tie dvierka možno odmontovať a bolo by to pre obyvateľov možno lepšie, čo sa 

týka naozaj toho  komfortu bývania.  

 

PhDr. Čižmár: 

Kontajnerové stojiská. Áno, to riešenie musí byť také, aby zabránilo vstupu aj 

neprispôsobivým občanom. To klietkovanie malo za cieľ a má za cieľ uzavrieť priestor odkiaľ 

môže dôjsť k nejakému špineniu, tzn. kde sa bude umiestňovať odpad, ktorý produkujú 

občania bytových domov. Zároveň cieľom týchto stojísk je aj to, že mesto musí prejsť 

postupom času na množstevný zber, tzn. reagovať na mieru separácie občanov, tzn. koľko 

vyprodukujú zmiešaného odpadu a podľa toho nastaviť aj platby obyvateľov mesta. Iná 

možnosť na to, aby sa dosiahol tento efekt, tzn. aby bol každý  „aj odmenený“ za svoju 

separáciu nie je. Teraz je, potom, čo sa ukončila výstavba týchto stojísk,  úlohou mesta tieto 

stojiská zabezpečiť tak, aby neboli znehodnocované a aby do nich nemali vstup prispôsobiví 

občania, musí sa nájsť technické riešenie, ktoré tomu zabráni. Pracuje sa na tom, 

predpokladám a dúfam, že to bude čo najskôr. Riešenie s otvorením týchto stojísk by nemalo 

zmysel, pretože by sa stali dostupnými nielen pre neprispôsobivých, ale aj pre tých, ktorí 

donedávna zneužívali takúto situáciu. To znamená, často aj mnohí ľudia z okolia, z okolitých 

obcí, kedy prinášali tento odpad a vysypávali ho priamo do nádob, ktoré patrili k jednotlivým 

bytovým blokom.  

 

Mgr. Ostrožovič: 

Keď môžem k tomu dodať,  vlastne tá situácia teraz taká je, lebo tie klietky sú otvorené.  

Teraz to prináša ten diskomfort, lebo naozaj v noci búchajú tie klietky o stošesť a už sú z toho 

ľudia fakt frustrovaní. Búchajú pán poslanec nie tým, že vŕzgajú, oni búchajú o tú zábezpeku 

a trieska to dosť a je to hlučné a už sú z toho naozaj tí obyvatelia frustrovaní. A tých 

nájazdníkov je dosť, pretože ja som bol 15 minút na balkóne a tri skupinky som plašil. Keď 

ich vidím, tak ja to plaším permanentne, ale zase nemôže človek celý deň sedieť na balkóne. 

Už som počul aj taký názor, že kúpim si ersoftku a  budem to plašiť jak vrabce. Nie ja, 

podotýkam, nie ja, len taký názor som počul.  
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