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Bc. Gedeon: 

Zase sa mi ozvali ľudia z Nemocničnej ulice, takisto Zimnej ulice. Snažíme sa separovať, 

snažíme sa navádzať k tomu, aby boli zodpovední. V sobotu ráno príde auto, zosype všetko 

do jedného kontajnera, pýtali sme sa prečo. Takže bolo povedané, že medzi sklom aj tak je 

tam už hodený komunálny odpad, takže je to jedno, či to vyvezú v jednom vozidle, alebo 

budú posielať dve vozidlá. Ja len toľko, skúste to vysvetliť občanom, keď chceme separovať, 

chceme zachrániť ten Trebišov, žeby boli nižšie poplatky, skúste im to vysvetliť ako to ide, 

určite počúvajú, lebo chceli to počuť hlavne od vás.  

 

PhDr. Čižmár: 

Pán poslanec, od posledného podnetu, my sme vám to vysvetľovali už niekoľkokrát. Čiže aj 

poslanec môže povedať, nemusí to nechať na zastupiteľstvo a čakať mesiac, ako sme už 

hovorili naposledy, vie to poslanec vysvetliť. Áno, keď dôjde k zmiešaniu toho odpadu, tak sa 

musí vyviezť na separačku a doseparovať. Pretože bohužiaľ nemôžeme zaslať, alebo vyčleniť 

plastový odpad tak, že je tam množstvo komunálneho odpadu. To je prirodzené, že tá 

odberová spoločnosť tento odpad nevezme, pokiaľ je tam zmiešaný odpad. Takže, k tomu sa 

zrejme vyjadria aj technické služby, len toto sme už hovorili aj vám poslancom, aj na 

stretnutiach niekoľkokrát, že separovaný odpad znamená, že je odseparovaný, vyčistený, 

takže to, že príde auto a to dá naložiť. Za zbernú mincu netreba brať názor človeka, ktorý 

obsluhuje auto, ale treba sa opýtať potom priamo vedenia technických služieb, lebo toto sa 

opakuje častokrát, nie  všade, ale častokrát na niektorých miestach, že sú ľudia v tomto 

nedisciplinovaní, ale napriek tomu, technické služby sa snažia tieto zložky separovať, takže 

musia to urobiť doseparáciou. Jednoducho takúto zložku komody tu nemôžeme zaslať, ako 

vyseparovaný odpad, keď sú tam zmiešané zložky.  

 

Davala: 

Táto téma je naozaj preberaná aj na stretnutiach poslancov, aj na stretnutiach vedenia mesta 

s technickými službami. Je to veľmi zložitá problematika to separovanie odpadu. Mesto 

vytvára podmienky postupne v meste na to, aby občania mali možnosť separovať. Čo sa týka 

vyseparovaného odpadu, ten pokiaľ ho chceme spracovať do separačnej linke na južnej časti 

mesta a chceme ho predať odberateľom na spracovanie ako druhotnú surovinu, nesmie byť 

znečistený iným odpadom ako je daný odpad, preto sú na to určené aj jednotlivé nádoby. 

Pokiaľ je v tej danej nádobe, či už modrej, žltej, alebo zelenej, tak zmiešaný odpad, že ten 

samotný separovaný odpad je znečistený, tento odpad nie je možné brať ako odpad do 

separácie, ale jednoducho ide do komunálneho odpadu. Čiže áno, je to pravda to, čo hovorí 

pán poslanec. V niektorých prípadoch tieto kontajnery idú priamo do komunálneho odpadu 

v rámci zberu komunálneho odpadu, lebo už sme mali zopár pokusov, a znova ľutujem, že 

som nezobral fotodokumentáciu so sebou, ale pokiaľ by ste chceli vidieť jak to vyzerá, je 

myslím, že aj tu na mestskom úrade fotodokumentácia minimálne u Ing. Bučkovej a myslím, 

že aj u pána prednostu, alebo u pána zástupcu, dokumentácia obsahu separačných kontajnerov 

v meste priamo aj identifikované ulice, resp. stojiska. Čiže, dochádza k tomuto javu, ale je to 

z objektívnych príčin, keď tento odpad je tak znečistený, že môže ísť iba na skládku 

komunálneho odpadu.  



Bc. Gedeon: 

Veľmi pekne ďakujem za obsiahle vysvetlenie. Verím, že tí občania, ktorí mali tie 

pripomienky, ktoré ma žiadali, aby som ich tu predniesol, to počuli a počuli to odborné 

vyjadrenie pána námestníka, verím, že pochopia o čom to separovanie je a prečo sa to deje 

tak, ako sa tieto veci dejú.  

 

Davala: 

Zabezpečil som si fotodokumentáciu medzičasom, obsahu separačných kontajnerov v meste, 

tak by som vám rád prezentoval, čo sa nachádza v jednotlivých kontajneroch, ktoré sú určené 

na jednotlivé druhy odpadu. Takže poprosím pána Ing. Podpinku, aby to prezentoval, aby to 

možno trošku zaostril, keby sa to nejakým spôsobom dalo. Kontajnerové stredisko pri LIDL-i, 

kde LIDL si platí dva 1100 litrové kontajnery a bežne tam to vyzerá tak, keď tam prídeme na 

vývoz. Zaplatia si dva kontajnery a je tam neviem, štyri, päť. Takže, pokiaľ je nejaká 

sťažnosť, že im nevyvezieme tie vrecia, tak im tie vrecia nevyvezieme, pokiaľ si za nich 

nezaplatia. Ďalšie stojisko napr. v Milhostove, čiže tak vyzerajú kontajnery v Milhostove. 

Kontajner plasty a samé plechovky, čiže keď tam príde auto na komunálny odpad, tak to 

jednoducho vysype do komunálneho odpadu. Ďalej sklo, sú tam plastové veci. Kontajner na 

plasty, je tam všetko možné, čo len chcete aj nechcete. Zase kontajner na plasty, v ktorom sú 

rôzne zmiešané komunálne odpady. Tieto plastové veci sa už jednoducho nedajú vyseparovať. 

Stojisko, ktoré nie je zabezpečené ráno o štvrtej alebo piatej, naši to potom upratujú. 

Kontajner na papier, čiže je tam všetko možné okrem papiera.... Čiže takto sa separuje 

v Trebišove. Ďalej plasty, úplne zmiešaný komunálny odpad, ďalšie kontajnery... výsledok 

separácie, zmiešaný komunálny odpad vo väčšine kontajnerov. Tak sa potom naozaj páni 

poslanci, pani poslankyne nedivte, že keď príde auto na komunálny odpad a tieto kontajnery 

vysype do komunálneho odpadu, za ktoré platíme všetci spoločne, lebo jednoducho nie je 

možné vyseparovať tento odpad vzhľadom k tomu, že tento odpad naozaj nesmie byť 

znečistený. Plastové fľaše nesmú byť znečistené, papiere nesmú byť znečistené ničím, ani 

vodou, ani farbou, ani nejakými mastnotami, všetko musí byť čisté. Veľmi chcem vyzdvihnúť 

separovanie odpadu v rámci individuálnej bytovej výstavby, čiže pri rodinných domoch. Tam 

je to až na 95 % vyseparované, nájdu sa nejaké nečistoty. Takisto chcem vyzdvihnúť 

separovanie na stojisku číslo nepoviem, na Letnej ulici, tam to vyzerá veľmi super, na 

stojiskách pri BD 2221 na Komenského ulici, tam to vyzerá dobre a verím tomu, že už aj za 

sociálnou poisťovňou to bude vyzerať, kde si to uzamkli. Čiže, toto je cesta, aby sme uzavreli 

tie stojiská a tak, ako už hovoril pán primátor, sú vytvorené podmienky, či už na magnetické 

zamykanie, alebo na mechanické zamykanie. Ale my, v rámci mesta, by sme boli veľmi radi, 

keby si občania sami prispeli k tomu, zo strany technických služieb je tam pomoc. To 

znamená, že pokiaľ sa občania rozhodnú namontovať si nejakú, či už mechanickú alebo 

elektronickú, alebo elektromagnetickú zábranu vstupu do stojiska, my tam zabezpečíme 

osvetlenie na senzor, ktorý sa pri každom otvorení rozsvieti a takisto privedieme tam 

elektrický prúd a ešte vedenie mesta rozhodlo na poslednej porade ohľadom odpadu, že 

spoluúčasť 100 eur na každé stojisko mesto zabezpečí formou nejakých prác. Takže, toto je 

celá problematika odpadového hospodárstva v meste, verte tomu, že nie je to absolútne 

jednoduché. Vidím pán poslanec Gedeon, že sleduješ správy, ja som takisto včera toto pozeral 

a naozaj, ani samosprávy v rámci celého Slovenska nič nedokážu, pokiaľ nebudú občania 

participovať a spolupracovať vo veľkej miere.  

 

Bc. Gedeon: 

Ja veľmi vítam túto aktivitu pána námestníka a chcel by som ho poprosiť, resp. aj vás vedenie, 

aby tieto fotky ak je možné, boli uverejnené aj našich Infolistoch, aby občania videli, čo robia, 

ako robia a potom, aby sa nesťažovali na to, čo som prednášal, že všetok odpad ide do jedného 



auta. To, čo ste urobili, tam by som to dal určite aj konkrétne sídlisko, stojisko, ako to vyzerá. Tieto 

veci by som určite dal aj na našu mestskú stránku, aby si to mohol každý pozrieť a sám vyhodnotiť 

svoju sťažnosť, keď sa sťažujú, ako robia technické služby a čo oni urobili preto, aby ten odpad bol 

vyseparovaný tak, ako má byť.  

 

MUDr. Čeplíková: 

Ja som presne chcela toto isté povedať, že by veľmi dobre bolo, keby všetky fotky išli ako príloha do 

informačného bulletinu, lebo naozaj ľudia vždy nadávajú a hlavne nadávajú pri bytovkách, nie sú 

ochotní vôbec prejsť pár metrov k separačnému skladisku. 

 

Mgr. Sosna: 

Ja by som len rád doplnil kolegu Davalu z technických služieb, taký pozitívny prípad, ako spomínal 

niektoré ulice, určite aj na Kutnohorskej vzniklo stojisko, kde si sami občania z fondu rezerv sa 

dohodli a nejaký antivandal magneticky zámok tam dali, odvtedy to funguje normálne. To isté 

Cintorínska ulica, Komenského pri obchodnej akadémii. To znamená, kde je vôľa, tam je cesta a tí 

ľudia, kde chcú, tak tam to funguje. Majú poriadok, aj separácia je percentuálne oveľa vyššia ako inde 

a naozaj mesto urobilo s technickými službami v tomto smere veľa. Všade sú urobené nové klietky, 

atď., takže už je na ľuďoch, či budú ochotní ich zamykať a nejak prispieť musí k tomu každý sám, 

lebo toto nie je v našich silách, ani personálne, ani technicky, aby my sme zabezpečili všetky klietky 

po meste.  

 

Ing. Duč:  

Ja by som trošku doplnil kolegu Sosnu, že nie fond rezerv, ale fond opráv a v zmysle platnej 

legislatívy jednoducho týmto opäť  vyzývam obyvateľov bytových domov, aby apelovali na svojich 

správcov bytov s požiadavkou, aby na tento účel uvoľnené boli, pretože ten účet fondu opráv spravuje 

správca daného bytového domu, daného vchodu a jednoducho zákon hovorí veľmi jasne, veľmi 

jednoducho, o týchto peniazoch rozhodujú vždy a vždy iba vlastníci týchto prostriedkov, teda 

obyvatelia toho bytového domu. A teraz použijem slová kolegu Galgoczyho, keď sa rozhodnú 

postaviť fontánku a mesto to odsúhlasí, táto fontánka tam bude. Čiže, nikto nemôže argumentovať 

tým, že tie peniaze vám nemôžu byť uvoľnené z fondu opráv, treba žiadať a pobiť sa za ne, pretože 

tam peniaze našporené máte a mesto vám, jak už bolo povedané, 100 eurami k tomuto prispeje a na 

nejaký antivandal systémy, ktoré už v meste funguje a je to fakt dobré riešenie.  

 

Krucovčin: 

Tak, ako ostatní tuná sa chcem pridať k tomu, že tie odpady, no tak ja bývam na sídlisku Sever, tam je 

to strašné, ale stále vravím a komunikujeme, či s Mirkom Davalom na sedení poslancov, že musíme 

začať od seba hlavne ako občania a v konečnom dôsledku neporovnávať rodinné domy s bytovými 

domami, lebo ja viem osobne minimálne troch, štyroch, ktorí triedia ako ja, ale už sú z toho 

znechutení. V konečnom dôsledku, ak my nezačneme komunikovať s ľuďmi a medzi sebou rozprávať, 

tak sa neposunieme. Ja hovorím stále, viac osvety a viac komunikovať, ináč sa neposunieme ďalej, 

lebo ak je na stojisko 100 rodín, tak je to ťažké, ako keď býva jedna rodina a sú tam piati užívatelia, 

resp. toho rodinného domu. Takže viac osvety a ja verím, že to zvládneme.  

 

PhDr. Čižmár: 

Súčasťou posledných čísiel Infolistu, resp. už nejakého obdobia dozadu, boli stále aj prílohy, ktoré 

boli vyčlenené a venované práve separácie jednotlivých zložiek, prípadne pokynom a usmerneniam, 

tak tomu bude aj v ďalších mesiacoch. Takže z pohľadu mesta túto problematiku otvárame, či už pri 

tlačovinách, alebo potom samozrejme aj formou elektronickej komunikácie. 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedané: MsZ 


